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Apresentação 

A Portaria Interministerial do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério de 

Minas e Energia (MME) 198, de 5 de abril de 2012, instituiu a Avaliação Ambiental de 

Área Sedimentar (AAAS), disciplinando sua relação com o processo de outorga de 

blocos exploratórios de petróleo e gás natural, localizados em bacias sedimentares 

terrestres e marítimas. Na mesma portaria, em seu Capítulo III, Art. 4º, foi estabelecido 

que o instrumento central destinado a subsidiar o processo de AAAS é o Estudo 

Ambiental de Área Sedimentar (EAAS), o qual deverá: 

...promover a análise de uma determinada área sedimentar, 

considerando os recursos de petróleo e gás natural potencialmente 

existentes e as condições e características socioambientais da mesma, 

em função dos impactos e riscos ambientais associados às atividades 

petrolíferas. (Brasil, 2012, Portaria 198, Art. 4º). 

Em 2017, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publicou o Edital de Concorrência 

CO.EPE.004/2017, com o objeto de elaboração do EAAS da bacia Sedimentar Terrestre 

do Solimões, que foi vencido pelo Consórcio formado pelo Instituto de Inteligência 

Socioambiental Estratégica da Amazônia (Instituto PIATAM) e pela Fundação 

Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC). 

O presente documento constitui a versão consolidada do Estudo Ambiental de Área 

Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões (EAAS Solimões), elaborado 

pelo Consórcio PIATAM-COPPETEC, em conformidade com que preconiza o Edital 

CO.EPE.004/2017, e sob acompanhamento do Comitê Técnico de Acompanhamento 

(CTA), conforme estabelecido no Capítulo V, da Portaria Interministerial MMA/MME 

198/2012.  

A versão consolidada do EAAS Solimões é constituída pelos seguintes capítulos: 

Introdução, Premissas, Abordagem e Metodologia Geral, Contexto e Foco estratégico, 

Caracterização da Atividade, Diagnóstico Socioambiental, Base Hidrodinâmica e 

Simulações de Dispersão de Óleo, Cenários e Opções Estratégicas, Classificação da 

Bacia quanto à Aptidão, Diretrizes Estratégicas, Recomendações ao Licenciamento, 

Planos de Ação para Acompanhamento e Conclusões. 
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A partir das contribuições recebidas nas consultas públicas presenciais e pela internet, 

como exposto no Anexo VI, o documento foi aperfeiçoado e poderá ser utilizado como 

subsídio para a elaboração de políticas públicas para o aproveitamento dos recursos 

petrolíferos existentes nessa bacia, com sustentabilidade e responsabilidade social. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Solimões (EAAS Solimões) é um 

documento elaborado por equipe multidisciplinar, destinado a subsidiar a concessão de 

áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural, além de indicar 

recomendações ao licenciamento ambiental de novas atividades petrolíferas na bacia 

sedimentar do Solimões. 

Conforme estabelecido na Portaria 198/2012, o Estudo Ambiental é o instrumento 

estratégico e central do processo de Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS), 

que inclui o acompanhamento do EAAS por um grupo interministerial denominado 

Comitê Técnico de Acompanhamento, composto por Ministério de Minas e Energia 

(MME), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Agência Nacional de Águas (ANA). Para 

acompanhamento do EAAS Solimões, foram realizadas 33 reuniões do CTA. 

O primeiro objetivo da AAAS é “subsidiar ações governamentais com vistas ao 

desenvolvimento sustentável e ao planejamento estratégico de atividades ou 

empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural”. Nesse sentido, 

a importância fundamental da AAAS é o suporte ao processo decisório. Considerando 

o conceito de sustentabilidade em sua perspectiva mais ampla, que contempla as 

esferas ambiental, econômica e social, o EAAS contribui para que o país promova a 

gestão sustentável dos recursos de petróleo e gás natural. No entanto, em face de seu 

caráter estratégico, o EAAS não analisa ou autoriza empreendimentos específicos, cuja 

implantação dependerá de estudos de viabilidade técnica e econômica, bem como de 

processos ordinários de licenciamento ambiental. 

Conforme descrido na Portaria 198/2012, entende-se o EAAS Solimões como: 

Estudo multidisciplinar de abrangência regional, com objetivo principal 

de subsidiar a classificação de aptidão de áreas com vistas à outorga 

de blocos exploratórios de petróleo e gás natural, bem como produzir 

informações ambientais regionais para subsidiar o licenciamento 

ambiental de empreendimentos específicos. (Brasil, 2012, Portaria 

198, Art. 2º.) 
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O EAAS Solimões possui como objetivos estratégicos, conforme definidos pelo MME: 

 Buscar novos recursos petrolíferos em áreas de fronteira do conhecimento; 

 Contribuir com a autossuficiência nacional bem como gerar excedente para a 

exportação de petróleo e gás natural; 

 Gerar recursos para o pagamento de participações governamentais (Federal/ 

Estadual/ Municipal); 

 Desenvolver a indústria de Petróleo e Gás regional e promover a geração de 

empregos por meio do crescimento da demanda de bens e serviços; 

 Fomentar a infraestrutura para o desenvolvimento das atividades de Petróleo e 

Gás Natural; 

 Otimizar o planejamento das rodadas de licitação, considerando a demanda por 

hidrocarbonetos; 

 Fomentar o desenvolvimento da exploração e produção de recursos petrolíferos 

na bacia sedimentar do Solimões, a bacia onshore de maior Importância 

Petrolífera de Área (segundo o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e 

Gás). 

Portanto, os objetivos estratégicos do estudo consistem em fomentar as atividades 

petrolíferas na bacia sedimentar do Solimões, com seus desdobramentos em 

conhecimento, royalties, empregos e a contribuição para a produção nacional de 

petróleo e gás natural. 

Ainda segundo a Portaria 198/2012, “A análise (...) terá foco na avaliação das condições 

e características socioambientais da área, considerando a relação das atividades e 

empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural com os demais 

usos do território (...)”. 

Na sequência do processo de AAAS, o presente EAAS servirá de subsídio ao Relatório 

Conclusivo que será elaborado pelo CTA e encaminhado à Comissão Interministerial 

ainda a ser designada, conforme a Portaria Interministerial 198/2012. 

 
Figura 1.1 – Sequência do processo do AAAS. 
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2. PREMISSAS 

O EAAS Solimões, por se constituir em estudo de escala estratégica, foi construído a 

partir de três premissas. A premissa inicial foi o uso prioritário de dados secundários, 

complementados por dados primários em especial para o diagnóstico socioeconômico, 

para o qual as informações foram obtidas por meio de entrevistas, reuniões e oficinas 

com atores locais. 

A segunda premissa norteou a delimitação da Área de Influência Estratégica (AIE) 

(Figura 2.1). A AIE compreende a Bacia Efetiva e os municípios e outras áreas definidas 

por fatores socioambientais sensíveis, que podem influenciar ou ser influenciados pelas 

atividades de exploração, produção e escoamento de petróleo e gás natural, 

estabelecendo os limites para elaboração do Diagnóstico Socioambiental. A Bacia 

Efetiva corresponde ao espaço territorial da Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

que apresenta potencial interesse de exploração e produção de petróleo e gás natural 

(EPE, 2017b). A partir dessa premissa, a classificação quanto à aptidão para atividades 

de petróleo e gás natural se restringe à Bacia Efetiva. 

Finalmente, a participação da sociedade também foi premissa do EAAS Solimões. 

Foram identificados na região cinco grupos de atores: Administração Pública, Povos 

indígenas e Comunidades tradicionais, Universidades, ONGs e Empresas. O grupo 

“Povos indígenas e Comunidades tradicionais” foi foco de maior atenção nos momentos 

de participação pública, devido à sua marcante presença na área de estudo, mas 

sobretudo em função de suas especificidades socioculturais, das vulnerabilidades 

sociais a que estão submetidos e da dependência direta dos recursos naturais para 

reprodução dos seus modos de vida. Conforme estabelecido na Portaria 198/2012, o 

estudo foi submetido à Consulta Pública presencial, nas cidades de Carauari, Tefé, 

Coari e Manaus, e pela internet, no período de 20/12/2019 a 03/04/2020. Além da 

consulta pública, foram estabelecidos outros momentos de participação pública: 

reuniões de mapeamento participante, oficina de consolidação do contexto e foco 

estratégico, oficina de comparação entre as Opções Estratégicas e reuniões 

informativas (Anexo II, Anexo III, Anexo IV e Anexo V). 

É importante destacar que, de acordo com o art. 28 da Portaria Interministerial MME-

MMA nº 198/2012, as conclusões da AAAS incidirão apenas sobre as áreas a serem 

outorgadas, assegurando-se a continuidade dos empreendimentos ou atividades 
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licenciados ou autorizados, antes de sua efetivação. Da mesma forma, as conclusões 

da AAAS não incidirão sobre áreas que sejam submetidas à cessão de direitos, que é o 

processo de transferência da concessão de uma empresa para outra (ex.: processo de 

desinvestimento da Petrobras) e que possui regras estabelecidas em contratos ainda 

vigentes. 
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Figura 2.1 – Bacia Efetiva e Área de Influência Estratégica do EAAS Solimões. 
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3. ABORDAGEM E METODOLOGIA GERAL 

O EAAS Solimões foi construído a partir de quatro etapas metodológicas, inter-

dependentes e sequenciais, a saber: Construção da Base de Conhecimento, Análises 

e Diagnósticos, Análises e Prognósticos e Diretrizes e Planos (Figura 3.1). 

A Base de Conhecimento constituiu a referência para o desenvolvimento do EAAS, 

sendo conformada a partir do estabelecimento do contexto e foco estratégico, que se 

constituiu na construção dos quadros de avaliação estratégica, de referência estratégica 

e de governança. A Base de Conhecimento foi abastecida prioritariamente por dados 

secundários, obtidos de fontes diversas, complementados por dados primários 

coletados mediante entrevistas, reuniões e oficina. 

A etapa de Análises e Diagnósticos resultou na construção de dois capítulos 

interdependentes nas etapas subsequentes. O primeiro é uma ampla Caracterização da 

Atividade de petróleo e gás natural, considerando o histórico dessas atividades na bacia 

sedimentar do Solimões. O segundo é um Diagnóstico Socioambiental Regional 

baseado em Fatores Críticos de Decisão (FCDs), que agrupam critérios de avaliação, 

que, por sua vez, agrupam indicadores, os quais são destinados a evidenciar 

sensibilidades, conflitos e potencialidades regionais e suas relações com as atividades 

da indústria de petróleo e gás natural. É importante salientar que os indicadores que 

compõem os FCDs formaram a Base de Conhecimento e constituíram a referência para 

as etapas subsequentes do estudo. 

Em seguida, a etapa de Análises e Prognósticos se constituiu na elaboração do modelo 

hidrodinâmico fluvial, incluindo simulações hipotéticas de derramamento de óleo; bem 

como na construção de cenários de referência e de desenvolvimento, que identificaram 

alternativas para as atividades de exploração, produção e escoamento de 

hidrocarbonetos, em um horizonte de análise de 20 anos. Os cenários de 

desenvolvimento são quatro modelos hipotéticos refletindo visões plausíveis e 

consistentes do desenvolvimento de atividades de petróleo e gás natural na região, 

considerando o tipo de recurso existente e a intensidade da atividade. Em seguida, 

foram avaliados os impactos ambientais estratégicos dos cenários de desenvolvimento 

e comparadas as opções estratégicas para o desenvolvimento das atividades. Por fim, 

foi realizada a Classificação da Bacia Efetiva quanto a sua Aptidão, com mapeamento 
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das áreas aptas, não aptas ou em moratória para o desenvolvimento de atividades de 

petróleo e gás natural. 

Na etapa de Diretrizes e Planos, com base nos resultados da fase anterior, foi indicado 

um conjunto de diretrizes estratégicas para o setor de petróleo e gás natural, 

recomendações para os processos de licenciamento ambiental e planos de ação 

específicos, que configuram as orientações para o desenvolvimento sustentável das 

atividades futuras na região. 

Todas essas etapas foram conduzidas visando a maximização de oportunidades e 

minimização de riscos associados às atividades petrolíferas na região, conforme 

representado na Figura 3.2. 
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Figura 3.1 – Fluxograma das atividades desenvolvidas na construção do EAAS Solimões, considerando as etapas metodológicas. 
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Figura 3.2 – Encadeamento das etapas do EAAS Solimões, visando a maximização de oportunidades e a minimização de riscos associados às 
atividades petrolíferas. 
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3.1 Processo Participativo 

O processo participativo do EAAS Solimões foi desenvolvido em seis fases: entrevistas 

individuais, oficina de contexto e foco estratégico, reuniões de mapeamento 

participante, oficina de comparação das opções estratégicas, reuniões informativas e 

consulta pública (Figura 3.3). Foram identificados cinco grupos de atores na região, 

convidados a participar do processo: pesquisadores e professores universitários 

(Academia); funcionários públicos federais, estaduais e municipais, preferencialmente 

com atuação na área ambiental (Administração Pública); profissionais da área de 

petróleo e gás natural (Empresas do setor); profissionais de diversas áreas de atuação 

com vínculo em ONGs (Sociedade civil); e lideranças de Grupos indígenas e 

Comunidades tradicionais (Quadro 3.1). Vale adicionar que representantes indígenas e 

de comunidades tradicionais tiveram sua ida às reuniões de Consulta pública em 

Carauari, Tefé e Coari promovida pelo estudo, em atendimento à solicitação feita por 

esses grupos durante as reuniões informativas. 

 

Fotos: Consócio PIATAM-COPPETEC 

 

Figura 3.3 – Processo Participativo do EAAS Solimões, em seis fases (as fotos tiveram 
sua resolução propositalmente reduzida para preservar a identidade dos participantes). 

 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    18 

Quadro 3.1 - Discriminação da participação pública, por grupos de atores, durante a 
elaboração do EAAS Solimões 

Atores Sociais 
Entrevistas 

Reuniões de 
Mapeamento 
Participante 

Oficina 1 
(Brasília) 

Reuniões 
Informativas 

Oficina 2 
(Manaus) 

Consulta 
pública 

presencial 

Set - Out / 
2018 

Nov/2018 - 
Jan/2019 

Nov/18 Set/19 Jul/19 Jan/20 

Academia 11 - 5 - 8 

0 (Carauari), 1 
(Tefé), 0 
(Coari), 0 
(Manaus) 

Administração 
pública 

17 - 5 - 6 

7 (Carauari), 
15 (Tefé), 1 
(Coari), 7 
(Manaus) 

Empresas de 
petróleo/energia 

16 - 1 - 6 

0 (Carauari), 2 
(Tefé), 0 

(Coari) , 0 
(Manaus) 

ONGs e 
sociedade civil 

26 4 1 2 2 

27 (Carauari), 
25 (Tefé), 10 

(Coari), 3 
(Manaus) 

Povos indígenas 16 
85 (Carauari), 35 
(Tefé), 49 (Coari) 

  

3 
58 (Carauari), 
66 (Tefé), 59 

(Coari) 

2 94 (Carauari), 
78 (Tefé), 102 

(Coari), 0 
(Manaus)  Comunidades 

tradicionais 
17 3 2 

Nota: As reuniões e oficinas foram organizadas a partir da representação dos grupos de atores, enquanto 

a consulta pública foi aberta à participação direta dos interessados. 
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4. CONTEXTO E FOCO ESTRATÉGICO 

A definição do Contexto e Foco Estratégico busca garantir que o EAAS Solimões se 

concentre nos temas que são relevantes para os objetivos estratégicos do estudo 

apresentados na Introdução. O Contexto pode ser definido como a realidade 

socioambiental, institucional e normativa, enquanto o Foco se constitui na atenção 

principal que deve ser dada ao analisar cada um desses aspectos. 

Para compreender a realidade da região e do desenvolvimento da atividade de petróleo 

e gás natural, foi necessário definir os limites geográficos do estudo (Área de Influência 

Estratégica) e estruturar três quadros para auxiliar o entendimento do contexto e foco 

estratégico: 

 Quadro de Avaliação Estratégica: quadro composto pelos Fatores Críticos de 

Decisão (FCDs), Critérios de Avaliação e seus Indicadores, elaborado a partir de 

uma abordagem estratégica. Ilustra o contexto socioambiental da região de 

estudo, descrito no Diagnóstico Socioambiental Regional. O diagnóstico foi 

elaborado com foco na Área de Influência Estratégica, constituída por 

municípios ou outras áreas definidas pelos fatores socioambientais que estejam 

sujeitos às oportunidades e riscos da ampliação da atividade de exploração, 

produção e escoamento de petróleo e gás natural; 

 Quadro de Governança: retrata o contexto político-institucional na região, bem 

como a atuação, responsabilidades, relação e formas de cooperação entre 

grupos de interesse identificados, com foco nas lacunas de governança; 

 Quadro de Referência Estratégica: compreende as políticas, planos e 

programas relevantes da região, bem como as normativas legais relevantes para 

o Estudo, com foco nas lacunas normativas. 

A elaboração destes Quadros e delimitação da área de influência estratégica utilizou, 

além de informações secundárias, informações e dados obtidos de: 

 Entrevistas com atores locais, tomadores de decisão e agentes de interesse na 

região (Anexo I); 

 Debates e contribuições apresentadas durante a Oficina do Contexto e Foco 

estratégico, que teve a participação de representantes das universidades, de 
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povos indígenas e comunidades tradicionais, ONGs, empresas e administração 

pública (Anexo II); 

 Reuniões de mapeamento participante (Anexo V). 

4.1 Quadro de Avaliação Estratégica 

Os Quadros de Avaliação Estratégica (Quadros 4.1 e 4.2) abordam temas que foram 

considerados como estratégicos para entender o contexto socioambiental da região de 

estudo, suas sensibilidades e potencialidades face o desenvolvimento sustentável da 

indústria de óleo e gás na região. Essa contextualização tem como objetivo permitir a 

identificação de Riscos e Oportunidades nas etapas posteriores do estudo. Os quadros 

foram estruturados considerando três níveis hierárquicos. Na base, estão os 

Indicadores, que foram agrupados por Critérios de Avaliação e esses, por sua vez, em 

Fatores Críticos de Decisão: 

 Fatores Críticos de Decisão: representam temas chaves e gerais, que sintetizam 

Critérios de Avaliação e Indicadores: 

o Uso do Território e Características Sociais: caracteriza o uso do território 

e identifica os principais atores da região e as características sociais 

através dos conflitos de uso, comunidades locais, vulnerabilidades 

territoriais etc.; 

o Biodiversidade e ativos ambientais: descreve as sensibilidades físicas e 

da biodiversidade da região, por meio da identificação de espécies 

ameaçadas, ecossistemas terrestres e aquáticos vulneráveis, situação 

do desmatamento e o uso da água em geral. 

 Critérios de Avaliação: agregam indicadores que se inter-relacionam por áreas 

do conhecimento; 

 Indicadores: elementos individualizados conformados por dados qualitativos, 

quantitativos, tabulares e/ou espaciais. Cada indicador se constitui numa 

unidade de descrição do diagnóstico, ou seja, uma questão específica. O 

conjunto de indicadores a serem trabalhados foi definido a partir de contribuições 

apresentadas nas entrevistas e na Oficina de Contexto e Foco Estratégico. 

Esses eventos e as reuniões de mapeamento participante também contribuíram 

para o conteúdo dos indicadores, que foram prioritariamente embasados em 

dados secundários (artigos, trabalhos acadêmicos, relatórios técnicos etc.). 
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Quadro 4.1 - Quadro de Avaliação Estratégica - FCD Uso do Território e Características 
Sociais 

Critérios de Avaliação Indicadores 

Conflitos de Uso do Território e 
Características Sociais 

Áreas de uso tradicional 

Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas 

Unidades de Conservação 

Projetos de Assentamento e Território Quilombola 

Conflitos fundiários 

Ações civis públicas pleiteando direitos indígenas 

Organização Social 

Povos Indígenas e Comunidades 
Tradicionais em situação de 

vulnerabilidade 

Povos indígenas/indígenas isolados 

Comunidades tradicionais em situação de vulnerabilidade 

Condições de Vida 

Dinâmica demográfica 

Estrutura hospitalar 

Saneamento Básico 

Nível de escolaridade da população 

Domicílios em situação de pobreza 

Bolsa Família 

Seguro Defeso 

Seguridade Social 

Desenvolvimento Econômico Local 

Orçamento Municipal 

Nível de emprego 

Principais atividades econômicas 

Renda, Pobreza e Desigualdade por Município 

Patrimônio material e imaterial 

Sítios arqueológicos 

Patrimônio natural 

Rituais e práticas culturais 
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Quadro 4.2 - Quadro de Avaliação Estratégica - FCD Biodiversidade e ativos ambientais 

Critérios de Avaliação Indicadores 

Espécies endêmicas, ameaçadas ou 
sobre-explotadas 

Espécies de peixes endêmicas 

Áreas de ocorrência de peixe-boi (Trichechus inungis) 

Espécies de peixes sobre-explotadas 

Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade Brasileira 

Água 

Qualidade da água 

Aquíferos 

Abastecimento de água (poço, rede geral, rio) 

Desmatamento Áreas desmatadas 

Ecossistemas sensíveis 

Lagos e Várzeas 

Igarapés de primeira e segunda ordem 

Locais de reprodução de peixes (confluências de rios) 

Locais de desova de quelônios (tartarugas) 
 

Áreas de acordo de pesca e de manejo de pirarucu (Arapaima gigas) 

Cavernas 

Sítios RAMSAR 

Vulnerabilidades físicas 
Terras caídas 

Sismicidade na região 

 

4.1.1 Área de Influência Estratégica 

Os FCDs e, consequentemente, os indicadores foram analisados na AIE, previamente 

definida como a área geográfica que engloba municípios ou outras áreas definidas por 

fatores socioambientais que estejam sujeitos às oportunidades e riscos da ampliação 

da atividade de exploração, produção e transporte de petróleo e gás natural. O EAAS 

Solimões não contempla um empreendimento propriamente dito e, portanto, o critério 

estabelecido como referência foi a Bacia Efetiva do Solimões, cujo espaço territorial 

apresenta efetivo ou potencial interesse de exploração e produção de petróleo e gás 
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natural, de acordo com o Zoneamento Nacional dos Recursos de Óleo e Gás, elaborado 

pela EPE (2017b). 

A delimitação da AIE se baseou em reuniões multidisciplinares com especialistas do 

Consórcio PIATAM-COPPETEC, onde critérios diversos foram considerados, a saber: 

 Bacia Efetiva do Solimões para recursos petrolíferos convencionais e área com 

potencial para recursos não convencionais (EPE 2017b); 

 Influência das cidades polos (IBGE, 2007): localidades polarizadas por cidades 

que exercem influência econômica no âmbito regional, destacando Manaus e 

Tefé; 

 Comunidades ribeirinhas: populações vulneráveis às influências de grandes 

empreendimentos, cujos modos de vida e acesso a serviços públicos estão 

diretamente relacionados aos rios; 

 Microbacias hidrográficas: os divisores de água foram utilizados como contorno 

para a AIE; 

 Várzea do Rio Solimões: alguns contornos da AIE utilizaram o limite de várzea 

do Solimões com as florestas de terra firme; 

 Gasoduto Coari-Manaus: utilizado como referência de ligação entre a bacia 

efetiva e Manaus. As localidades atendidas por ramais do gasoduto também 

foram incluídas. 

A Figura 4.1 expõe a delimitação espacial da AIE utilizada como referência para o 

Diagnóstico Socioambiental. 
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 1 

Figura 4.1 – Área de Influência Estratégica (AIE) e Bacia Efetiva (BE). 2 
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4.2 Quadro de Governança 

O atual modelo de governança das atividades de petróleo e gás natural no território 

nacional é constituído por um conjunto de normas que abordam aspectos de segurança 

e gestão operacional e ambiental. Esse modelo também inclui as instituições 

governamentais e não-governamentais que interagem com a cadeia produtiva de 

petróleo e gás natural. 

O Quadro de Governança identifica os atores relevantes na implementação de políticas, 

planos ou programas para a região de estudo (Quadro 4.3 e Figura 4.2). 

Quadro 4.3 - Quadro de Governança 

Instituição Esfera Atuação Atribuições Abrangência 

Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) 

Governamental 
Planejamento / 
execução de 

políticas 

Gestão, coordenação e execução de políticas 
públicas voltadas à preservação e uso do meio 

ambiente e recursos naturais 
Nacional 

Ministério de Minas e 
Energia (MME) 

Governamental 
Planejamento / 
execução de 

políticas 

Gestão, coordenação e execução de políticas 
públicas voltadas ao setor energético  

Nacional 

Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) 

Governamental 
Planejamento / 
execução de 

políticas 

Gestão, coordenação e execução de políticas 
públicas voltadas para o setor primário, 

incluindo assuntos fundiários 
Nacional 

Ministério do 
Desenvolvimento 
Regional (MDR) 

Governamental 
Planejamento / 
execução de 

políticas 

Gestão, coordenação e execução de políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento 

regional e urbano, incluindo habitação, 
saneamento e questões sociais 

Nacional 

Ministério da 
Infraestrutura (MI) 

Governamental 
Planejamento / 
execução de 

políticas 

Gestão, coordenação e execução de políticas 
públicas voltadas à infraestrutura, incluindo 

transportes 
Nacional 

Ministério da Mulher, da 
Família e Direitos 

Humanos (MMFDH) 
Governamental 

Planejamento / 
execução de 

políticas 

Gestão, coordenação e execução de políticas 
públicas de direitos humanos, incluindo Povos 

Indígenas 
Nacional 

Ministério do Turismo 
(Mtur) 

Governamental 
Planejamento / 
execução de 

políticas 

Gestão, coordenação e execução de políticas 
públicas voltadas ao turismo na região 

Nacional 

Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) 

Governamental 
Planejamento / 
execução de 

políticas 

Coordenação e elaboração de estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o 
planejamento do setor energético 

Nacional 

Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 

Governamental 

Fiscalização / 
regulação / 

execução de 
políticas 

Regulamentação, autorização e fiscalização do 
setor e coordenação de seu desenvolvimento 
visando assegurar o desenvolvimento de boas 
práticas pelas operadoras ao longo da cadeia 

produtiva de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis 

Nacional 
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Quadro 4.3 - Quadro de Governança (Cont.) 

Instituição Esfera Atuação Atribuições Abrangência 

Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) 

Governamental 

Fiscalização / 
regulação / 

execução de 
políticas 

Coordenação e execução de processos de 
licenciamento ambiental, em empreendimentos 
com abrangência de mais de uma unidade da 
federação. gestão ambiental. Fiscalização de 
atividades de pesca, caça e desmatamentos, 
visando a proteção do meio ambiente e dos 

recursos naturais 

Nacional 

Instituto Chico Mendes 
de Conservação da 

Biodiversidade 
(ICMBio) 

Governamental 

Fiscalização / 
regulação / 

execução de 
políticas 

Coordenação e execução das ações do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação, podendo 

propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e 
monitorar as UCs instituídas pela União 

Nacional 

Agências Nacional de 
Águas (ANA) 

Governamental 

Fiscalização / 
regulação / 

execução de 
políticas 

Coordenação e elaboração de estudos e 
pesquisas relacionadas ao uso dos recursos 
hídricos. É a agência reguladora dedicada a 

fazer cumprir os objetivos e diretrizes da Lei das 
Águas do Brasil, a lei nº 9.433 de 1997, 

exercendo funções de planejamento, regulação, 
monitoramento de fiscalização de uso de 

recursos hídricos. 

Nacional 

Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI) 

Governamental 
Planejamento / 
execução de 

políticas 

Coordenação e execução da política indigenista, 
tem como objetivo garantir os direitos dos povos 

indígenas  
Nacional 

Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA) 
Governamental 

Planejamento / 
execução de 

políticas 

Gestão das terras públicas da União, incluindo a 
promoção da reforma agrária e da regularização 

fundiária 
Nacional 

Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) 

Governamental 
Planejamento / 
execução de 

políticas 

Coordenação e gestão das políticas de proteção 
dos recursos do patrimônio histórico e cultural da 

região 
Nacional 

Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC)  

Governamental 
Fiscalização / 

regulação 

Regulação e fiscalização das atividades de 
aviação civil e infraestrutura aeronáutica e 

aeroportuária, visando garantir melhores práticas 
de aviação na região 

Nacional 

Agência Nacional de 
Transportes 

Aquaviários (ANTAQ) 
Governamental 

Fiscalização / 
regulação 

Regulação e fiscalização da navegação e da 
infraestrutura portuária. Desenvolver políticas de 

transporte aquaviário que fomente maior 
integração da região.  

Nacional 

Marinha do Brasil Governamental 
Fiscalização / 

regulação 

Assegurar segurança ao território brasileiro na 
bacia Amazônica. Fiscalizar o transporte 

aquaviário. Desenvolver ações de integração 
nacional na região.  

Nacional 

Banco Nacional de 
Desenvolvimento 

Econômico e Social 
(BNDES) 

Governamental Financiamento 
Financiar o desenvolvimento ou fortalecimento 

de cadeias produtivas de uso dos recursos 
naturais 

Nacional 

Conselho Nacional de 
Desenvolvimento 

Científico e 
Tecnológico (CNPq) 

Governamental Financiamento 

Financiamento de estudos e projetos de 
pesquisa e tecnologia, incluindo a concessão de 

bolsas de estudos e recursos para projetos 
ligados à cadeia produtiva do petróleo 

Nacional 

Financiadora de 
Estudos e Projetos 

(FINEP) 
Governamental Financiamento 

Financiamento de estudos e projetos de 
pesquisa e tecnologia, incluindo a concessão de 

bolsas de estudos e recursos para projetos 
ligados à cadeia produtiva do petróleo 

Nacional 

Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis (IBP) 
Privada  Articulação Social 

Atuar em defesa da indústria em todos os fóruns 
e audiências públicas em que se discutem a 

regulamentação, a tributação e a fiscalização do 
setor 

Nacional 

Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras) 

Privada  
Produção de 

Petróleo e Gás 
Natural 

Empresa do segmento de energia, que atua 
prioritariamente nas áreas de exploração, 

produção, refino, comercialização e transporte 
de petróleo, gás natural e seus derivados 

Nacional 
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Quadro 4.3 - Quadro de Governança (Cont.) 

Instituição Esfera Atuação Atribuições Abrangência 

PJSC Rosneft Oil 
Company (Rosneft) 

Privada  
Produção de 

Petróleo e Gás 
Natural 

Empresa do segmento de energia, que atua 
prioritariamente nas áreas de exploração, 
produção, comercialização e transporte de 

petróleo, gás natural e seus derivados 

Internacional 

Albriggs Defesa 
Ambiental S.A. 

(AlBriggs) 
Privada  Serviços 

Empresa que oferece serviços e equipamentos 
para resposta a vazamentos de óleo 

Internacional 

Superintendência da 
Zona Franca de 

Manaus (SUFRAMA) 
Governamental 

Planejamento / 
execução de 

políticas 

Gestão, coordenação e execução de políticas 
públicas para o desenvolvimento da Zona Franca 
de Manaus. Atua para identificar oportunidades de 
negócios e investimentos para a região tanto para 

o Polo Industrial de Manaus quanto para os 
demais setores econômicos da sua área de 

atuação 

Regional 

Ministério Público 
Federal (MPF) 

Governamental Fiscalização 
Promover a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis 

Nacional 

Ministério Público 
Estadual (MPE) 

Governamental Fiscalização 
Promover a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis 

Estadual 

Banco do Brasil Governamental Financiamento 
Financiar o desenvolvimento ou fortalecimento de 
cadeias produtivas de uso dos recursos naturais 

Nacional 

Caixa Econômica 
Federal 

Governamental Financiamento 
Financiar o desenvolvimento ou fortalecimento de 
cadeias produtivas de uso dos recursos naturais 

Nacional 

BRADESCO Privada Financiamento 
Financiar o desenvolvimento ou fortalecimento de 
cadeias produtivas de uso dos recursos naturais 

Nacional 

Banco da Amazônia 
S.A. 

Governamental Financiamento 
Financiar o desenvolvimento ou fortalecimento de 
cadeias produtivas de uso dos recursos naturais 

Regional 

Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM) 

Governamental 
Ensino / 
Pesquisa 

Desenvolvimento de programas de ensino e 
pesquisa em diversas áreas, incluindo aquelas 

ligadas à cadeia produtiva do petróleo 
Estadual 

Universidade 
Estadual do 

Amazonas (UEA) 
Governamental 

Ensino / 
Pesquisa 

Desenvolvimento de programas de ensino e 
pesquisa em diversas áreas, incluindo aquelas 

ligadas à cadeia produtiva do petróleo 
Estadual 

Instituto de Proteção 
Ambiental do 

Amazonas (IPAAM) 
Governamental 

Fiscalização / 
regulação 

Coordenação e execução de processos de 
licenciamento ambiental de empreendimentos no 
estado do Amazonas. Fiscalização de atividades 

de pesca, caça e desmatamentos, visando a 
proteção do meio ambiente e dos recursos 

naturais.  

Estadual 

Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente 

(SEMA) 
Governamental 

Planejamento / 
execução de 

políticas 

Gestão, coordenação e execução de políticas 
públicas voltadas à preservação e uso do meio 

ambiente e recursos naturais no âmbito do estado 
do Amazonas 

Estadual 

Conselho Estadual de 
Meio Ambiente 

(CEMAAM) 
Governamental 

Planejamento / 
execução de 

políticas 

Propor diretrizes de elaboração, acompanhamento, 
avaliação e execução de planos, programas, 

projetos e atividades na área do meio ambiente, 
visando à conservação e preservação dos 

recursos e ecossistemas naturais do Estado 

Estadual 

Conselho de Pesca e 
Aquicultura do 

Amazonas (CONEPA) 
Governamental 

Planejamento / 
execução de 

políticas 

Propor diretrizes de elaboração, acompanhamento, 
avaliação e execução de planos, programas, 

projetos e atividades na área de pesca e 
aquicultura, visando à conservação e o uso 

sustentável dos recursos pesqueiros do Estado 

Estadual 
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Quadro 4.3 - Quadro de Governança (Cont.) 

Instituição Esfera Atuação Atribuições Abrangência 

Instituto Nacional de 
Pesquisas da 

Amazônia (INPA) 
Governamental 

Ensino / 
Pesquisa 

Coordenação e execução de estudos científicos da 
biodiversidade, do ambiente e das condições de 

vida da região amazônica, incluindo ensino de pós-
graduação, para promover o bem-estar humano e o 

desenvolvimento socioeconômico regional 

Regional 

Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado 

do Amazonas 
(FAPEAM) 

Governamental Financiamento 

Financiamento de estudos e projetos de pesquisa e 
tecnologia no âmbito do estado do Amazonas, 
incluindo a concessão de bolsas de estudos e 

recursos para projetos ligados à cadeia produtiva do 
petróleo 

Estadual 

Organização do Tratado 
de Cooperação 

Amazônica (OTCA) 
Governamental 

Articulação 
Social 

Organização intergovernamental, de países 
Amazônicos, que desenvolve programas de 

monitoramento e preservação do patrimônio natural 
da Amazônia  

Internacional 

Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados à articulação entre aldeias e povos, 

promovendo as grandes assembleias indígenas, 
onde se desenharam os primeiros contornos da luta 

pela garantia do direito à diversidade cultural 

Nacional 

Associação Amigos do 
Peixe-boi (AMPA) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados à pesquisa e proteção dos mamíferos 

aquáticos da Amazônia por meio de ações de 
educação ambiental e apoio a pesquisa 

Estadual 

Associação Vida Verde 
da Amazônia (AVIVE) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados à defesa, a preservação e a recuperação 
do meio ambiente, dos bens e valores culturais em 
busca da melhoria da qualidade de vida humana no 

âmbito do bioma Floresta Amazônica 

Regional 

Conservação 
Internacional (CI) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados a promover o bem-estar humano 

fortalecendo a sociedade para, de forma 
responsável e sustentável, cuidar da natureza e da 

biodiversidade global, amparada em uma base 
sólida de ciência, parcerias e experiências de 

campo 

Internacional 

Equipe de 
Conservação da 

Amazônia (ECAM) 
Privada  

Articulação 
Social 

Propor políticas e ações que promovam o equilíbrio 
socioambiental 

Estadual 

Fundação Amazonas 
Sustentável (FAS) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados à promover o desenvolvimento 

sustentável, a conservação ambiental e a melhoria 
da qualidade de vida das comunidades moradoras e 
usuárias das unidades de conservação no Estado 

do Amazonas 

Estadual 

Forest Trends Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados à conservar as florestas e outros 

ecossistemas através da criação e adoção de uma 
ampla gama de financiamentos nas áreas de meio 

ambiente, mercados e outros mecanismos de 
pagamento e incentivo 

Internacional 

Fundação Avina Privada / 
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados à promoção do desenvolvimento 

sustentável, construindo processos colaborativos 
entre atores de diferentes setores 

Estadual 

Fundo Vale Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados à promoção do desenvolvimento 

sustentável ao induzir, conectar ou multiplicar 
soluções transformadoras para as sociedades, 

mercados e meio ambiente 

Regional 

Fundação Vitória 
Amazônica (FVA) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados à proposição de políticas públicas e 

alternativas adequadas ao desenvolvimento 
socioeconômico regional 

Estadual 

Gesellschaft für 
Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) 
Pública 

Articulação 
Social 

Agência de Cooperação Alemã que tem como 
objetivo a proteção e uso sustentável das florestas 
tropicais, incluindo o uso de energias renováveis e 

adoção de eficiência energética 

Internacional 
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Quadro 4.3 - Quadro de Governança (Cont.) 

Instituição Esfera Atuação Atribuições Abrangência 

Greenpeace Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
proteção do meio ambiente, estimulando o uso sustentável 

dos recursos naturais e a mitigação das mudanças 
climáticas 

Internacional 

Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal 

(IBAM) 
Privada  

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos destinados ao 
desenvolvimento sustentável da região com base na 

qualificação de gestores públicos, servidores municipais e 
atores da sociedade civil 

Nacional 

Instituto de Conservação e 
Desenvolvimento 

Sustentável da Amazônia 
(IDESAM) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados a valorização e o uso sustentável de recursos 

naturais na Amazônia e buscar alternativas para a 
conservação ambiental e o desenvolvimento social  

Estadual 

Instituto de Manejo e 
Certificação Florestal e 
Agrícola (IMAFLORA) 

Privada 
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados a incentivar e promover os setores florestal e 
agrícola, visando a conservação e o uso sustentável dos 

recursos naturais e a geração de benefícios sociais 

Nacional 

Instituto do Homem e Meio 
Ambiente da Amazônia 

(IMAZON) 
Privada  

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados à promoção do desenvolvimento sustentável 

na Amazônia brasileira por meio de estudos, apoio à 
formulação de políticas públicas, disseminação ampla de 

informações e formação profissional 

Regional 

Instituto Floresta Tropical 
(IFT) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos associados ao uso 
de boas práticas de manejo florestal, contribuindo para a 

conservação dos recursos naturais e a melhoria da 
qualidade de vida da população 

Regional 

Instituto de 
Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá 
(Instituto Mamirauá) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados à pesquisa científica sobre a biodiversidade, 

manejo e conservação dos recursos naturais da Amazônia 
de forma participativa e sustentável 

Regional 

Instituto Piagaçu Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de ações para a defesa, 
elevação e manutenção da qualidade de vida humana, dos 

recursos naturais e do meio ambiente rural e urbano, 
visando a preservação, a conservação e o manejo 

ambiental 

Local 

Instituto Socioambiental 
(ISA) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
relacionados com a defesa de bens e direitos sociais, 

coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao 
patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos 

Nacional 

 Museu da Amazônia 
(MUSA) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos, programas e 
projetos de museologia, pesquisa, educação e turismo, 
dedicados ao estudo e à divulgação do conhecimento 

científico e social dos biomas, da história e das culturas da 
região amazônica 

Estadual 

Operação Amazônia 
Nativa (OPAN) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos visando o 
fortalecimento do protagonismo indígena no cenário 

regional, valorizando sua cultura, seus modos de 
organização social, através da qualificação das práticas de 

gestão de seus territórios e recursos naturais, com 
autonomia e de forma sustentável 

Regional 

SOS Amazônia Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados a 
conservação da biodiversidade e o crescimento da 

consciência ambiental na Amazônia 
Regional 

The Nature Conservancy 
(TNC) 

Privada  
Articulação 

Social 
Coordenação e execução de projetos destinados à 

proteção do meio ambiente e da biodiversidade 
Internacional 

Wildlife Conservation 
Society (WCS) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de estudos e projetos 
destinados à proteção da fauna silvestre e lugares naturais 

em todo o mundo 
Internacional 
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Quadro 4.3 - Quadro de Governança (Cont.) 

Instituição Esfera Atuação Atribuições Abrangência 

Associação de Produtores 
Rurais de Carauari 

(ASPROC) 
Privada  

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos 
destinados a organizar e representar os 

trabalhadores rurais na luta pela garantia dos 
direitos, viabilizando processos de 

organização e comercialização da produção 
solidária e sustentável 

Regional 

Conselho Nacional das 
Populações Extrativistas 

(CNS) 
Privada  

Articulação 
Social 

Representação de trabalhadores 
agroextrativistas organizados em 

associações, cooperativas e sindicatos 
Regional 

World Wide Fund For 
Nature (WWF/Brasil) 

Privada  
Articulação 

Social 

A WWF/Brasil faz parte da rede WWF e tem 
como missão contribuir para a proteção de 

grandes porções da Amazônia e de sua 
singular biodiversidade, funções e serviços 

ecológicos 

Internacional 

Secretaria de Estado de 
Produção Rural 

(SEPROR) 
Governamental 

Planejamento / 
execução de 

políticas 

Coordenação e execução das políticas 
públicas voltadas ao setor agropecuário, 
pesqueiro, aquícola e de abastecimento 

Estadual 

Organização dos Povos 
Indígenas do Médio Purus 

(OPIMP) 
Privada  

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos 
destinados à defesa dos direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas dos povos 

indígenas do Médio Purus 

Local 

Organização dos Povos 
Indígenas Torá, Tenharim, 
Apurinã, Mura, Parintintin 
e Pirahã (OPITTAMPP) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos 
destinados à defesa de direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas de povos 

indígenas 

Local 

Associação Cultural dos 
Povos Indígenas do Médio 

Solimões e Afluentes 
(ACPIMSA) 

Privada 
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos 
destinados à defesa de direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas de povos 

indígenas 

Local 

Associação das Mulheres 
Indígenas do Médio 

Solimões e Afluentes 
(AMIMSA) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos 
destinados à defesa de direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas de povos 

indígenas 

Local 

Centro Indígena de 
Estudos e Pesquisas 

(CINEP) 
Privada  

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos 
destinados à defesa de direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas de povos 

indígenas, incluindo a capacitação de 
indígenas 

Regional 

Associação das Mulheres 
Indígenas Kambeba 

(AMIK) 
Privada  

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos 
destinados à defesa de direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas de povos 

indígenas  

Estadual 

Associação Indígena 
Cajuiri Atravessado (AICA) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos 
destinados à defesa de direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas de povos 

indígenas 

Local 

União dos Povos 
Indígenas de Coari e 

Médio Solimões (UPICMS) 
Privada 

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos 
destinados à defesa de direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas de povos 

indígenas 

Local 

Associação de Moradores 
do Enepu (AMENEPU) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos 
destinados à defesa de direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas de povos 

indígenas 

Local 

Conselho Geral da Tribo 
Tikuna (CGTT) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos 
destinados à defesa de direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas de povos 

indígenas 

Estadual 
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Quadro 4.3 - Quadro de Governança (Cont.) 

Instituição Esfera Atuação Atribuições Abrangência 

Museu Maguta - Centro de 
Documentação e Pesquisa 

do Alto Solimões (MAGUTA) 
Privada  

Articulação 
Social 

Uma equipe de pesquisadores do Setor de Etnologia e 
Etnografia do Museu Nacional, com apoio de lideranças 

indígenas criou o Maguta que é um Centro de 
documentação e pesquisa do Alto Solimões, entidade 
civil sem fins lucrativos, instalada numa pequena casa 

em Benjamin Constant 

Local 

Associação Indígena dos 
Produtores Agroextrativistas 
da Aldeia Miratu (AIPAAM) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Local 

Associação de Agricultores 
Rurais da Comunidade 

Indígena Tikuna de Nova 
Vila (ARCITNV) 

Privada 
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Local 

Associação dos Caciques 
Indígenas de São Paulo de 

Olivença (ACISPO) 
Privada 

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Local 

Associação dos Moradores 
da Comunidade de Vila 
Independente (ACIVIN) 

Privada 
Articulação 

Social 
Desenvolvimento de atividades de defesa de direitos 

sociais e coletivos 
Local 

Coordenação de Apoio aos 
Índios Kokama (COIAMA) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Estadual 

Organização Geral dos 
Caciques das Comunidades 
Indígenas do Povo Cocama 

(OGCCIPC) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Estadual 

Associação das Mulheres 
Indígenas do Município de 

Tapauá (AMIMT) 
Privada  

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 
artísticas de povos indígenas, contribuindo para 
intensificar o processo de formação política das 

mulheres indígenas, a partir de suas organizações 

Local 

Associação de Mulheres da 
Comunidade Indígena de 

Feijoal Üma'tüna (AMCIFU) 
Privada  

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
atividades culturais e artísticas de povos indígenas 

Local 

Associação dos Estudantes 
de Feijoal 

Privada  
Articulação 

Social 
Coordenação e execução de projetos destinados à 

atividades educacionais, culturais e artísticas  
Local 

Federação das 
Organizações e dos 

Caciques e Comunidades 
Indígenas da Tribo Ticuna 

(FOCCITT) 

Privada 
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Local 

Associação das Mulheres 
Artesãs Ticuna de Bom 

Caminho (AMATÜ) 
Privada  

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Local 

Associação das Mulheres 
Indígenas Ticuna de Porto 

Cordeirinho (AMIPC) 
Privada  

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Local 

Organização Geral das 
Mulheres Indígenas Tikuna 

do Alto Solimões 
(OGMITAS) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Local 

Associação dos Artesãos e 
Cultura Indígenas de 

Umariaçu (ACIU-WARE) 
Privada 

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Local 
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Quadro 4.3 - Quadro de Governança (Cont.) 

Instituição Esfera Atuação Atribuições Abrangência 

Instituto de Desenvolvimento 
e Assistência à Saúde e à 

Sociedade Indígena (IDASSI) 
Privada  

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Regional 

Organização Torü Maü Y Meu 
(OTMM) 

Privada 
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos relacionados a 
piscicultura integradas na aldeia Umariacu I, com o 
objetivo de aumentar a disponibilidade de alimentos 

com o povoamento de um açude já existente e o 
plantio de espécies frutíferas em seu entorno 

Local 

Associação de Apoio a Saúde 
e Educação no Vale do Javari 

(ASASEVAJA) 
Privada 

Articulação 
Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais, com ênfase na saúde, 

atividades culturais e artísticas de povos indígenas 
Local 

Associação de 
Desenvolvimento Comunitário 
do Povo Indígena Marubo do 

Rio Curuçá (ASDEC) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Local 

Organização Geral dos 
Mayoruna (OGM) 

Privada 
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 
artísticas de povos indígenas, em especial dos 

Mayuruna, além da defesa do direito e do território 
Matsés 

Local 

União dos Povos Indígenas 
do Vale do Javari (UNIVAJA) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Local 

Organização das Aldeias 
Marubo do Rio Ituí (OAMI) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados à 
defesa de direitos sociais e atividades culturais e 

artísticas de povos indígenas 
Local 

Associação dos Extrativistas 
da RDS Cujubim (AERDSC) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados ao 
desenvolvimento social e econômico de populações da 

RDS Cujubim 
Local 

Associação dos Moradores da 
RDS Uacari (AMARU) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados ao 
desenvolvimento social e econômico de populações da 

RDS Uacari, incluindo a co-gestão Unidade de 
Conservação 

Local 

Associação dos Moradores 
Agroextrativistas da Reserva 
Extrativista do Médio Juruá 

(Asmaremju) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos destinados ao 
desenvolvimento social e econômico de populações da 

RESEX do Médio Juruá 
Local 

Cooperativa de 
Desenvolvimento Agro-

Extrativista e de Energia do 
Médio Juruá (CODAEMJ) 

Privada  
Articulação 

Social 

Coordenação e execução de projetos de produção e 
comercialização dos óleos vegetais, na Comunidade 
do Roque, bem como comprar sementes de andiroba 
e murumuru de coletores das outras comunidades da 

região 

Local 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Carauari (STRC) 

Privada  
Articulação 

Social 

Representação e organização dos trabalhadores rurais 
do Município de Carauari, procurar melhoras nas 

condições de trabalho e implementação de projetos 
sócias 

Local 

Colônia de Pescadores 
(RESEX Médio Juruá) 

Privada 
Articulação 

Social 

Representação e organização de pescadores, 
incluindo a promoção de acordos de pesca. Incentivar 

a prática de formas sustentáveis de pesca e o 
desenvolvimento de projetos para melhoria da 

qualidade de vida dos pescadores 

Local 

Associação dos 
Trabalhadores Rurais de 

Juruá (ASTRUJ) 
Privada  

Articulação 
Social 

Organização e representação dos moradores e 
usuários da RESEX do Juruá 

Local 

Associação dos Produtores 
de Jutaí (ASPROJU) 

Privada 
Articulação 

Social 

Organização e representação de trabalhadores rurais, 
tem como objetivo assegurar o acesso à terra e aos 
recursos naturais, além de apoiar a comercialização 

da produção das comunidades 

Local 
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Quadro 4.3 - Quadro de Governança (Cont.) 

Instituição Esfera Atuação Atribuições Abrangência 

Associação de Produtores 
Agroextrativistas da FLONA 
de Tefé e Entorno (APAFE) 

Privada  
Articulação 

Social 

Gestão e execução de projetos destinados ao 
fortalecimento da FLONA; incluindo aa realização das 

Assembleias; articulação de ações de geração de renda 
e melhoria na qualidade de vida das comunidades 

ribeirinhas 

Local 

Associação Agroextrativista 
Catuá-Ipixuna (AACI) 

Privada  
Articulação 

Social 

Gestão e execução de projetos capacitação de 
lideranças, encontros setoriais e assembleias anuais 
para prestação de contas e aprovação dos planos de 

trabalho 

Local 

Associação de Moradores e 
Usuários da Reserva 

Mamirauá Antônio Martins 
(AMURMAM) 

Privada  
Articulação 

Social 

Gestão e execução de projetos destinados ao 
fortalecimento da organização das comunidades e como 

representação legítima destas na gestão da RDS 
Mamirauá 

Local 

Associação de Mulheres de 
Vila Alencar (AMUVA) 

Privada  
Articulação 

Social 

Gestão e execução de projetos destinados a valorização 
das práticas artesanais caboclas e ribeirinhas para 

serem repassadas de geração a geração 
Local 

Central das Associações de 
Moradores e Usuários da 
RDS Amanã (CAMURA) 

Privada  
Articulação 

Social 
Organização e representação de toda a RDS Amanã Local 

Fórum de Desenvolvimento 
Territorial do Médio Juruá 

Privada  
Articulação 

Social 
Gestão e execução de projetos no médio Juruá, com 

ênfase na educação técnica e superior 
Local 

Associação de moradores 
remanescentes de quilombo 
da comunidade do Tambor 

Privada  
Articulação 

Social 
Organização e representação dos moradores do 

quilombo, visando garantir sua regularização fundiária 
Local 

Colônia de Pescadores Z4 
de Tefé 

Privada  
Articulação 

Social 
Organização e representação visando a defesa dos 

direitos sociais de pescadores de Tefé 
Local 

Colônia de Pescadores 
Profissionais e Artesanais 

de Coari (COPEAC) 
Privada 

Articulação 
Social 

Organização e representação visando a defesa dos 
direitos sociais de pescadores de Coari 

Local 

Associação de pescadores 
de Coari (ASPEC) 

Privada 
Articulação 

Social 
Organização e representação visando a defesa dos 

direitos sociais de pescadores 
Local 

Colônia de Pescadores Z25 
de Carauari 

Privada 
Articulação 

Social 
Organização e representação visando a defesa dos 

direitos sociais de pescadores 
Local 

Federação dos Pescadores 
do Amazonas (FEPESCA) 

Privada 
Articulação 

Social 
Organização e representação visando a defesa dos 

direitos sociais de pescadores 
Estadual 

Coordenação das 
Organizações Indígenas da 

Amazônia Brasileira 
(COIAB) 

Privada  
Articulação 

Social 

Organização e representação com o objetivo de 
defender os direitos dos povos indígenas a terra, saúde, 

educação, cultura e sustentabilidade dos povos e 
organizações indígenas, considerando as suas 
diversidades, visando sua autonomia através de 

articulação e fortalecimento 

Regional 

Centro de Trabalho 
Indigenista (CTI) 

Privada  
Articulação 

Social 

Organização e representação com o objetivo de 
contribuir para que os povos indígenas e suas 

comunidades assumam o controle efetivo de toda e 
qualquer intervenção em seus territórios, esclarecendo 
lhes sobre o papel do Estado na proteção e garantia de 

seus direitos constitucionais 

Nacional 
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Figura 4.2 – Composição da rede de governança por atuação e abrangência. 

 

A governança na região é exercida por instituições governamentais e não-

governamentais que, a depender da atividade, constituem redes de governança de 

maior ou menor densidade, onde se incluem instituições públicas dos níveis federal, 

estadual e municipal e organizações da sociedade civil com atuação local, regional, 

nacional e internacional. O setor privado contribui para a rede de governança mediante 

sua participação em conselhos estaduais e municipais (por exemplo, o Conselho 

Estadual de Pesca e Aquicultura do Amazonas - CONEPA). 

Essas instituições podem ser agrupadas, em função de sua atuação, em: instituições 

governamentais formuladoras de políticas públicas, instituições governamentais 

executoras de políticas públicas, instituições governamentais que desenvolvem e/ou 

fomentam estudos, indústrias de petróleo e gás natural e organizações não-

governamentais. Nesses grupos, algumas instituições se destacam pelo número de 

associações intra e inter-grupos e interações com a indústria de petróleo e gás natural. 

Entre as instituições governamentais formuladoras de políticas públicas, considerando 

a abrangência, destacam-se os ministérios do Meio Ambiente (MMA), de Minas e 

Energia (MME), do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura. MMA e MME 

interagem para estabelecer diretrizes gerais de desenvolvimento da indústria de 

petróleo e gás natural, de forma a compatibilizá-lo com a conservação do meio ambiente 

em nível federal. 
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Outras instituições atuam no nível local na interface com as atividades petrolíferas: as 

agências reguladoras (ANP e ANA); os órgãos responsáveis pelo meio ambiente 

(ICMBio, SEMA e IPAAM); órgão responsável pela gestão territorial (INCRA); a FUNAI, 

que atua na proteção dos direitos dos povos indígenas; e as prefeituras municipais. 

As atividades de formação de recursos humanos e pesquisa vêm sendo desenvolvidas 

por UFAM, UEA e IFAM. A UFAM possui unidades acadêmicas em Coari (Instituto de 

Saúde Biotecnologia (ISB)) e Benjamin Constant (Instituto de Natureza e Cultura (INC)). 

Essas unidades estão em processo de transição para formar a Universidade Federal do 

Médio e Alto Solimões (BRASIL, 2018). A UEA também possuí duas unidades 

acadêmicas na área de interesse do EAAS Solimões, o Núcleo de Ensino Superior de 

Eirunepé (NESSE), na cidade de Eirunepé (trecho superior do rio Juruá) e o Núcleo de 

Ensino Superior de Coari (NESC). A nível de ensino técnico, o Instituto Federal do 

Amazonas (IFAM) possuí unidades nos municípios de Coari, Eirunepé, Tabatinga e 

Tefé. Essas unidades desenvolvem cursos técnicos voltados às áreas de agronomia, 

engenharia florestal, aquicultura e manejo de pesqueiro. 

Entre as ONGs, destacam-se a ASPROC, Mamirauá, CIMI e FAS. A Associação de 

Produtores Rurais de Carauari (ASPROC), com atuação na bacia do rio Juruá, possui 

forte conexão com o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS). Com 

destacada atuação na região dos municípios de Alvarães, Fonte Boa, Maraã, Tefé e 

Uarini, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá é uma organização social 

(OS) supervisionada e fomentada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação 

(MCTI) que possui diversos parceiros locais, nacionais e internacionais. As Colônias e 

Associações de Pescadores dos municípios Alvarães, Maraã e Tefé destacam-se entre 

os parceiros locais, principalmente em face do manejo do pirarucu, que vem sendo 

desenvolvido com sucesso há mais de duas décadas e replicado para outras áreas da 

bacia Amazônica. O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) é um organismo vinculado 

à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que estimula a articulação entre 

aldeias e povos indígenas. A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) atua na gestão 

das Unidades de Conservação estaduais. 

A capacidade de governança na região é determinada pela presença das instituições 

governamentais e não-governamentais, que atuam na proteção social e ambiental de 

grupos específicos da população ou em determinadas áreas, bem como na promoção 

e desenvolvimento das atividades de petróleo e gás natural. Algumas áreas, 
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principalmente aquelas distantes dos centros urbanos regionais, carecem da atuação 

de instituições governamentais. 

A presença dos órgãos de fiscalização e controle é bastante escassa na região. Apenas 

o Ministério Público Estadual está presente em todos os municípios. O ICMBio está 

presente em cinco municípios: Carauari, Jutaí, Manaus, Tapauá e Tefé. O Ministério 

Público Federal está presente em Manaus, Tabatinga e Tefé. O IPAAM conta apenas 

com a sede em Manaus. Como resultado do Programa de Prevenção e Combate ao 

Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no Estado do Amazonas 

(PROFLORAM) foram instalados escritórios em municípios do sul do estado, na região 

do arco do desmatamento, mas não há escritórios do IPAAM nos municípios da AIE. 

4.2.1 Licenciamento das Atividades 

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 225, estabelece que “Todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. De forma mais 

específica, o Quadro 4.4 apresenta as normas federais e estaduais que tangem ao 

licenciamento ambiental das atividades da indústria do petróleo, as quais servem de 

base para os critérios praticados pelo IPAAM. Ressalta-se que a CONAMA nº 237/1997 

é balizadora do licenciamento promovido pelo IPAAM. 

A responsabilidade pelo licenciamento ambiental das atividades da indústria do petróleo 

na Bacia do Solimões é do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM), sob 

administração do Governo do Estado. O IPAAM tem como premissa para emissão de 

licença ambiental, os procedimentos definidos na CONAMA 237/97 e no decreto 

estadual nº 10.028/87, o qual dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de 

Atividades com Potencial de Impacto no Meio Ambiente e aplicação de penalidades.  

O IPAAM emite licenças a partir da análise técnica de documentos e estudos ambientais 

em conformidade com o tipo de atividade da indústria do petróleo, considerando a 

localização, o porte e a complexidade, conforme exibe o Quadro 4.4. 
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Quadro 4.4 - Tipos de Licenças por Atividade da Indústria do Petróleo Expedidas pelo IPAAM 

  Pesquisa Sísmica Perfuração Produção 
Unidades de Processamento 

(Infraestrutura) 
Transporte (via dutos) Infraestrutura Portuária 

Regulamentação 
Ambiental 

Decreto nº 10.028/87, Resolução 
CONAMA 237/97 e Resolução 

CONAMA 23/94 

Decreto nº 10.028/87, Resolução 
CONAMA 237/97 e Resolução CONAMA 

23/94 

Decreto nº 10.028/87, Resolução CONAMA 
237/97 e Resolução CONAMA 23/94 

Decreto nº 10.028/87 e Resolução 
CONAMA 237/97 

Decreto nº 10.028/87 e Resolução 
CONAMA 237/97 

Decreto nº 10.028/87 e Resolução 
CONAMA 237/97 

Licença 

    
LPpro – prevista na Resolução CONAMA 

23/94, é emitida para autorizar a produção para 
pesquisa da viabilidade econômica da jazida. 

LP – emitida a partir de requerimento 
acompanhado de memorial descritivo. 
Concomitantemente, é fornecido Termo 
de Referência indicando os estudos 
ambientais necessários ao 
licenciamento. 

LP – emitida a partir de requerimento 
acompanhado de memorial descritivo. 

Concomitantemente, é fornecido Termo 
de Referência indicando os estudos 

ambientais necessários ao 
licenciamento. 

LP – emitida a partir de requerimento 
acompanhado de memorial descritivo. 

Concomitantemente, é fornecido Termo 
de Referência indicando os estudos 

ambientais necessários ao 
licenciamento. 

LP LPper 

LP – emitida a partir de requerimento 
acompanhado de memorial descritivo. 

Concomitantemente, é fornecido Termo de 
Referência indicando os estudos ambientais 

necessários ao licenciamento. 

LI – emitida após análise dos estudos 
ambientais e comprovação da 
viabilidade socioambiental do 

empreendimento. 

LI – emitida após análise dos estudos 
ambientais e comprovação da 
viabilidade socioambiental do 

empreendimento. 

LI – emitida após análise dos estudos 
ambientais e comprovação da 
viabilidade socioambiental do 

empreendimento.  

    

LI – emitida após análise dos estudos 
ambientais e comprovação da viabilidade 

socioambiental do empreendimento.  
 

LO – emitida após a implantação do 
empreendimento e ateste de que as 

condicionantes contidas na LI foram atendidas 

LO – emitida após a implantação do 
empreendimento e comprovação de que 
as recomendações ambientais contidas 

na LI foram atendidas. 

LO – emitida após a implantação do 
empreendimento e comprovação de que 
as recomendações ambientais contidas 

na LI foram atendidas. 

LO – emitida após a implantação do 
empreendimento e comprovação de que 
as recomendações ambientais contidas 

na LI foram atendidas. 

Estudo Ambiental 

Relatório de Controle Ambiental (RCA) / 
Inventário Florístico (Se couber, para 
obtenção de Licença Ambiental Única 

para Supressão Vegetal LAU-SV) / 
Plano de Recuperação de Área 
Degradada (PRAD) (Se couber) 

Plano de Controle Ambiental (PCA) / 
Relatório de Controle Ambiental (RCA) / 

Inventário Florístico (Se couber, para 
obtenção de Licença Ambiental Única 

para Supressão Vegetal LAU-SV) / Plano 
de Recuperação de Área Degradada 

(PRAD) (Se couber) 

Plano de Controle Ambiental (PCA) / Relatório 
de Controle Ambiental (RCA) / Inventário 
Florístico (Se couber, para obtenção de 

Licença Ambiental Única para Supressão 
Vegetal LAU-SV) / Plano de Recuperação de 

Área Degradada (PRAD) (Se couber) 

Estudo Prévio de Impactos Ambientais 
(EPIA/RIMA) / Estudo de Impactos 

Ambientais (EIA/RIMA) 

Estudo Prévio de Impactos Ambientais 
(EPIA/RIMA) / Estudo de Impactos 

Ambientais (EIA/RIMA) 

Estudo Prévio de Impactos Ambientais 
(EPIA/RIMA) / Estudo de Impactos 
Ambientais (EIA/RIMA) / Estudo de 
Análise de Risco (EAR) / Plano de 

Contingência / Plano de Emergência 
Individual (PEI) 

Instituições 
Envolvidas no 

Processo* 

ANP / Ministério da Defesa - Exército 
Brasileiro 

ANP ANP ANP ANP 
ANP / Marinha do Brasil - Capitania dos 

Portos / Fundação de Vigilância em 
Saúde (FVS) 

Documentos 
Auxiliares 

Memorial Descritivo / Mapa Regional / 
Mapa das Linhas Sísmicas 

Memorial Descritivo / Planta 
Macroregional 

Memorial Descritivo Memorial Descritivo / Planta de situação Memorial Descritivo / Planta de Situação Memorial Descritivo / Planta de situação 

Observação 

Havendo supressão vegetal para a 
instalação do empreendimento, solicitar 

Licença Ambiental Única-LAU, para 
supressão vegetal em conjunto com o 

licenciamento da atividade 

--- --- --- --- --- 

Audiência Pública Não Não  Não Sim Sim Sim 

Licença Prévia (LP) | Licença Prévia de Perfuração (LPper) | Licença de Instalação (LI) | Licença de Operação (LO). 

*Instituições que deliberam sobre documentos específicos da atividade, os quais são necessários para atender os requisitos exigidos na entrada do pedido de licenciamento no IPAAM. Tais instituições não são responsáveis ou co-responsáveis pelo licenciamento das atividades. 
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Com o objetivo de garantir boas práticas nas atividades da indústria de petróleo e gás natural, 

as licenças emitidas pelo IPAAM vêm incluindo condicionantes voltadas ao controle dos 

resíduos e efluentes, com obrigatoriedade de implantação de Estação de Tratamento de 

Dejetos Industriais (ETDI) e de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Além disso, o 

IPAAM determina a execução de programas básicos ambientais durante a instalação e a 

operação de grandes empreendimentos, como bases de exploração e dutos de grande 

extensão. 

Ressalta-se que em uma eventual exploração dos recursos não convencionais (gás de 

folhelho), a responsabilidade legal pelas emissões de licenças de produção seria do IBAMA. 

O Decreto nº 8.437, 22 de abril de 2015, que regulamentou a Lei Complementar nº 140/2011, 

transferiu ao órgão ambiental federal a competência de licenciamento da “produção, quando 

realizada a partir de recurso não convencional de petróleo e gás natural (...) compreendendo 

as atividades de perfuração de poços, fraturamento hidráulico e implantação de sistemas de 

produção e escoamento”. Considerando que o fraturamento hidráulico será necessário tanto 

ao longo da fase de exploração, quanto para a produção propriamente dita dos recursos não 

convencionais, a regulamentação deixou uma lacuna de entendimento sobre o Licenciamento 

Ambiental da fase exploratória. 

 

4.2.2 Capacidade Institucional 

4.2.2.1 – Projetos e programas públicos executados 

A capacidade instalada de governança socioambiental nos municípios com maior interação 

com a indústria de petróleo e gás, nominalmente Carauari, Coari e Tefé, se traduz pela 

existência de leis, programas, planos e órgãos consultivos e executivos (Quadro 4.5). 

Contudo, é evidente que o nível de cobertura social para os habitantes dos municípios de 

Coari, Tefé e Carauari ainda é baixo e desigual. Analisando as leis orgânicas desses 

municípios, observa-se que apenas Tefé e Carauari abordam a assistência social 

explicitamente nesses documentos que constituem a lei maior dessas unidades territoriais 

(Quadro 4.5). 
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Quadro 4.5 - Governança Socioambiental dos Municípios 

Governança da Assistência Social Coari Tefé Carauari 

Legislação e Instrumentos de Gestão       

Lei Orgânica trata da assistência Social  Não Sim Sim 

Lei municipal de regulamentação do Sistema Único de Assistência Social  Sim Não Não 

Existência de outro instrumento legal que regulamenta a assistência social   Não 
aplicável 

Não 
aplicável 

Plano Municipal de Assistência Social       

Plano Municipal de Assistência Social - existência  Sim Não Sim 

Diagnóstico socioterritorial do município voltado para a política de 
assistência social - existência  

Não Sim Não 

Conselho Municipal de Assistência Social - existência  Sim Sim Sim 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar - existência  Não Sim Não 

Unidades físicas da rede socioassistencial        

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)  Sim Sim Sim 

Centro de convivência  Sim Não Sim 

Centro da juventude  Sim Não Não 

Centro de referência especializado de assistência social (CREAS)  Não Sim Sim 

Centro de referência especializado para população em situação de rua 
(Centro POP)  

Não Não Não 

Centro dia  Não Não Não 

Unidade de atendimento ao adolescente em conflito com a lei  Sim Sim Não 

Abrigo ou Casa lar  Sim Não Não 

República  Não Não Não 

Centro de múltiplo uso  Não Não Não 

Centro de geração de trabalho e renda/profissionalizante  Não Não Não 

Fonte: IBGE (2013). 

No presente, eventos naturais têm sido a principal causa de desastres nos municípios. 

Alagamentos e processos erosivos decorrentes de variações no nível do rio ocorrem nos três 

municípios e estão associadas a áreas naturalmente inundáveis, ocupadas de forma irregular 

(Quadro 4.6). 
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Quadro 4.6 - Gestão de Risco e Resposta a Desastres 

GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES Coari Tefé Carauari 

SECA       
O município foi atingido pela seca nos últimos 4 anos  Não Não Sim 

O município possui Plano de Contingência e/ou Preservação para a seca  Não Sim Não 

Alagamentos e processo erosivo       
O município foi atingido por alagamentos nos últimos 4 anos  Sim Sim Sim 

O município foi atingido por processo erosivo acelerado nos últimos 4 
anos  

Não Sim Sim 

Enchente ou inundação gradual       
O município foi atingido por enchentes ou inundações graduais nos 

últimos 4 anos  
Sim Sim Sim 

Em que ano aconteceu a enchente ou inundação gradual de maior 
impacto para o município  

2015 2015 2014 

No ano de enchente ou inundação gradual de maior impacto para o 
município       

Edificações foram atingidas  Sim Sim Sim 

Pessoas foram desalojadas ou ficaram desabrigadas  Sim Sim Sim 

Ocorreram óbitos  Não Sim Não 

Áreas do município em que ocorreram as enchentes ou inundações 
graduais       

Naturalmente inundáveis  Sim Sim Sim 

Não usualmente inundáveis  Não Não Não 

Com ocupações regulares  Sim Sim Sim 

Com ocupações irregulares  Não Sim Não 

Com existência de processo erosivo acelerado  Não Sim Sim 

Outras áreas  Não Não Não 

Fonte: IBGE (2016). 

Em geral, os municípios da AIE não apresentam políticas públicas de saneamento básico. 

Considerando os três municípios onde as atividades de petróleo e gás natural são mais 

intensas, apenas o município de Coari apresenta políticas de saneamento básico, no entanto 

sem órgãos executivos específicos para sua implementação (Quadro 4.7). 
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Quadro 4.7 - Saneamento Básico 

GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO Coari Tefé Carauari 

Política e Plano Municipal de Saneamento Básico       

Política Municipal de Saneamento Básico – existência  Sim Não Não 

Plano Municipal de Saneamento Básico – existência  Sim Não Não 

Conselho e Fundo Municipal de Saneamento Básico       

Conselho Municipal de Saneamento – existência  Não Não Não 

Outro(s) conselho(s) que participa(m) no controle dos serviços de 
saneamento básico       

Há outro conselho  Sim Sim Sim 

Mecanismos de participação da comunidade no controle dos 
serviços de saneamento básico       

Debates e audiências públicas nos últimos 12 meses  Sim Sim - 

Consultas públicas nos últimos 12 meses  Sim Não - 

Conferência das Cidades nos últimos 4 anos  Sim Não - 

Fundo Municipal de Saneamento Básico – existência  Não Sim Não 

Fonte: IBGE (2017). 

4.2.3 Lacunas de governança identificadas 

Em parte, devido às dimensões continentais e à baixa densidade demográfica, as redes de 

governança existentes na AIE apresentam pontos de vulnerabilidade, em especial nos setores 

formados por instituições com atribuições de fiscalização e controle. A carência de 

infraestrutura e de recursos humanos das instituições governamentais responsáveis pela 

proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, nos níveis federal e estadual, é 

especialmente acentuada nas áreas mais distantes dos centros urbanos regionais, sendo 

agravada pela predominante inexistência de instituições equivalentes na estrutura 

administrativa dos municípios. 

Na verdade, quando se consideram as áreas mais distantes dos centros urbanos regionais, a 

ausência de instituições governamentais na conformação da rede de governança 

socioambiental é comum a todos os setores. Instituições não governamentais e arranjos locais 

(algumas vezes informais) contribuem para a governança nessas áreas, mas apresentam 

limitações inerentes a sua formação e suas capacidades. 
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4.3 Quadro de Referência Estratégica 

O Quadro de Referência Estratégica (QRE) elenca políticas, planos e programas (PPPs) 

estratégicos para o contexto socioambiental da região. De acordo com PARTIDÁRIO (2012), 

cria uma referência para a avaliação baseada nos objetivos e orientações políticas relevantes 

estabelecidos formalmente como macro-objetivos de política setorial, de sustentabilidade ou 

ambiental, em nível regional, nacional ou até internacional. O QRE foi elaborado a partir da 

Oficina de Consolidação do Contexto e Foco Estratégico com a participação de atores sociais 

e complementado pela equipe técnica. O Quadro 4.8 elenca os principais PPPs que possuem 

relevância para a indústria do petróleo, meio ambiente e sociedade na região. 
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Quadro 4.8 - Quadro de Referência Estratégico 

Programa / Política Órgão Responsável Descrição Público Alvo Abrangência 

Lei do Petróleo (Lei N° 9.478/97) Governo Federal 
Políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia. Objetiva preservar o interesse nacional, proteger o meio ambiente e promover a conservação de 

energia. Instituiu o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves (ANP) 
Empresas do Setor de 

Óleo e Gás 
Nacional 

Decreto nº 2.455/1998  Governo Federal Implanta a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) Empresas do setor Nacional 

Lei Complementar N°140  de 2011 Governo Federal 
Fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas 
à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora 

Setor Governamental Nacional 

Lei do Gás - N° 11.909, de 4 de março de 2009 Ministério de Minas e Energia/ANP 
Dispõe sobre as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, 

estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural. Também permite à ANP regulamentar o compartilhamento de infraestrutura essencial, a partir da 
negociação entre os agentes. 

Empresas do Setor de 
Óleo e Gás 

Nacional 

Lei dos Biocombustíveis (Lei nº 12.490/2011) Governo Federal 

Garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território nacional;  incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos da produção de 
biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, renovável e complementar à fonte hidráulica; promover a competitividade do País no mercado internacional de biocombustíveis; 
atrair investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de biocombustíveis; fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à energia renovável; e mitigar as 

emissões de gases causadores de efeito estufa e de poluentes nos setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de biocombustíveis. 

Empresas do setor Nacional 

Lei nº 9.478 - DOU de 06/08/1997 Governo Federal 
Dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo 

e dá outras providências 
Empresas do setor Nacional 

REATE 2020 (MME) Ministério de Minas e Energia 
O Programa de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Terra busca fomentar a exploração e a produção de petróleo e gás natural em terra, com vistas a propiciar o 

desenvolvimento regional e estimular a competitividade nacional 
Empresas do Setor de 

Óleo e Gás 
Nacional 

Projeto META (MME) - Acordo de Empréstimo 
nº 8095/BR do Banco Mundial 

Ministério de Minas e Energia / 
Banco Mundial 

Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral tem como objetivo contribuir para ampliar e consolidar os avanços dos setores energético e mineral brasileiros, 
dando apoio à competitividade e ao crescimento econômico e sustentável do País. 

Empresas dos Setores 
Energético e Mineral 

Nacional 

PEMAT 2022 (MME) - Portaria MME nº 
128/2014 

Ministério de Minas e Energia / 
Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) 

Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário do País  busca identificar alternativas de gasodutos de transporte de gás natural 
que sejam elegíveis à proposição pelo MME, estando seu escopo integrado aos demais instrumentos 

de planejamento do setor energético nacional 

Empresas do Setor de 
Óleo e Gás 

Nacional 

Novo Mercado do Gás (MME) - Resolução 
CNPE nº 10/2016 e Resolução nº 16/2019 

Ministério de Minas e Energia 
Melhorar o aproveitamento do gás oriundo do Pré-sal da Bacia de Sergipe/Alagoas e de outras descobertas, ampliar investimentos em infraestrutura de escoamento, 

processamento, transporte e distribuição de gás natural, aumentar a geração termelétrica a gás e ainda retomar a competitividade da indústria nos segmentos de celulose, 
cerâmica, fertilizantes petroquímica, siderurgia e vidro, entre outros 

Empresas do Setor de 
Óleo e Gás e Afins 

Nacional 

Decreto N°9.641 (2018) - Artigo 1° Governo Federal 
Delega competência à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP para definir blocos em bacias terrestres a serem objeto de licitação, sob regime de 

concessão, no sistema de Oferta Permanente 
Empresas do Setor de 

Óleo e Gás 
Nacional 

Resolução CNPE N° 17 (2017) 
Ministério de Minas e Energia / 
Conselho Nacional de Política 

Energética 
Estabelece a Política de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural, define suas diretrizes e orienta o planejamento e a realização de licitações. 

Empresas do Setor de 
Óleo e Gás 

Nacional 

Decreto nº 2.705/1998  Governo Federal Define critérios para cálculo e cobrança das participações governamentais aplicáveis às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. 
Governo Federal, 

Estadual e Municipal 
Nacional 

Lei dos Portos (Lei nº 12.815/2013) Governo Federal Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários Empresas do setor Nacional 

Lei nº 1.532, de 06 de julho de 1.982 Publicada 
no DOE, de 06.07.82 e republicada no DOE, de 

13.07.82 
Governo Federal Disciplina a Política Estadual da Prevenção e Controle da Poluição, Melhoria e Recuperação do Meio Ambiente e da Proteção aos Recursos Naturais, e dá outras providências. Empresas do setor Nacional 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) - 
Lei N° 6938/81 

Governo Federal Política nacional que estabelece os objetivos e instrumentos para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. 
Toda população do 

Brasil 
Nacional 

Decreto N°8.437 (2015) - Artigo 2° Inciso XXVIII 
e XXIX 

Governo Federal 

Estabelece as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental será de competência da União. Jazida convencional de petróleo e gás natural - 
reservatório ou depósito de petróleo ou gás natural possível de ser posto em produção sem o uso de tecnologias e processos especiais de recuperação. recurso não convencional 

de petróleo e gás natural. Recurso cuja produção não atinge taxas de fluxo econômico viável ou que não produzem volumes econômicos de petróleo e gás sem a ajuda de 
tratamentos de estimulação maciça ou de tecnologias e processos especiais de recuperação 

Empresas do Setor de 
Óleo e Gás 

Nacional 
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Quadro 4.8 - Quadro de Referência Estratégico (Cont.) 

Programa / Política Órgão Responsável Descrição Público Alvo Abrangência 

Convenção da Diversidade Biológica (Decreto Nº 
2.519, de 16 de março de 1998) 

Governo Federal 
Conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos 

genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais 
recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado. 

Toda população do Brasil Nacional 

Programa Monitora (Instrução Normativa nº 3/2017) Ministério do Meio 
Ambiente/ICMBio 

Programa voltado ao monitoramento do estado da biodiversidade e serviços ecossistêmicos associados, como subsídio à avaliação da efetividade de 
conservação do sistema de unidades de conservação, à adaptação às mudanças climáticas e ao uso e manejo nas unidades de conservação geridas pelo Instituto Chico 

Mendes, bem como às estratégias de conservação das espécies ameaçadas de extinção em todo o território nacional. 

Unidades de 
Conservação 

Nacional 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (Lei N° 9.985/2000) 

Governo Federal Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação Setor Ambiental Nacional 

Lei de Crimes Ambientais (Lei N° 9.605/1998) Governo Federal Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Toda população do Brasil Nacional 

Decreto nº 10.028, de 04 de fevereiro de 1.987. 
Publicado no DOE, de 05.02.87. Regulamenta a 

Lei n.º 1.532, de 06.07.82 
Governo Federal Dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com Potencial de Impacto no Meio Ambiente e aplicação de penalidades e dá outras providências. Empresas do setor Nacional 

Portaria IBAMA 08/1996 Ministério do Meio Ambiente / 
IBAMA 

Estabelece normas gerais para a pesca na bacia Amazônica Pescadores Nacional 

Decreto Nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007 Governo Federal Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais Povos indígenas do país Nacional 

Decreto Nº 5.051, de 19 de abril de 2004 Governo Federal Promulga a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais Povos indígenas do país Nacional 

Decreto Nº 10.088, de 5 de novembro de 2019 Governo Federal 
Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) ratificadas pela República Federativa do Brasil. 
Povos Indígenas e 

Tribais 
Nacional 

Programa Luz para Todos Ministério de Minas e Energia Conjunto de medidas públicas do Brasil, que visa levar eletrificação a áreas remotas e com tarifas subsidiadas pelo Governo Federal, governos estaduais e distribuidoras 
Toda população sem 

acesso à energia elétrica 
Nacional 

Plano Nacional de Saneamento Básico (Lei N° 
11.445/07) 

Ministério do Meio Ambiente Definiu as competências quanto à coordenação e atuação dos diversos agentes envolvidos no planejamento e execução da política federal de saneamento básico no País 
População 

urbana/Cidades 
Nacional 

Plano Nacional de Recursos Hídricos (Lei N° 
9.433/97) 

Ministério do Meio Ambiente 
Estabelecer um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para a melhoria da oferta de água, em quantidade e qualidade, gerenciando as 

demandas e considerando ser a água um elemento estruturante para a implementação das políticas setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social 
População urbana e 

Rural 
Nacional 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei N° 
12.305/10) 

Ministério do Meio Ambiente 
Cria metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microregional, intermunicipal e 

metropolitano e municipal; além de impor que os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
População 

urbana/Cidades 
Nacional 

Plano Nacional de Desenvolvimento Regional Ministério do Desenvolvinento 
Regional 

A PNDR tem o duplo propósito de reduzir as desigualdades regionais e de ativar os potenciais de desenvolvimento das regiões brasileiras, explorando a imensa e fantástica 
diversidade que se observa nesse país de dimensões continentais. O foco das preocupações incide, portanto, sobre a dinamização das regiões e a melhor distribuição das 

atividades produtivas no território 
Toda população do Brasil Nacional 

Saúde Indígena Distrito Sanitário Indígena (DSEI) Ministério da Saúde / SESAI / 
DSEI 

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é a unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS). Trata-se de um modelo de 
organização de serviços – orientado para um espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado - que contempla um conjunto de atividades 
técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades 

administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência, com o Controle Social. 

Povos indígenas do país Nacional 

Programa de Formação de Agentes Indígenas de 
Saúde e de Saneamento (Ministério da Saúde) 

Ministério da Saúde / SESAI / 
IFES (UFAM no Amazonas) 

Promover a qualificação de indigenas residentes nos municípios do visando a dotar os agentes de conhecimentos técnicos na área da saúde com o fim de promover junto e suas 
etnias uma maior qualidade de vida. 

Povos indígenas do país Nacional 

Programa de Licenciaturas Indígenas (PROLIND) 
Ministério da Educação / 
SECADI / IES (UFAM no 

Amazonas) 

Programa de apoio à formação superior de professores que atuam em escolas indígenas de educação básica que estimula o desenvolvimento de projetos de curso na área das 
Licenciaturas Interculturais em instituições de ensino superior públicas federais e estaduais. O objetivo é formar professores para a docência no ensino médio e nos anos finais 

do ensino fundamental das comunidades indígenas. 
Povos indígenas do país Nacional 
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Quadro 4.8 - Quadro de Referência Estratégico (Cont.) 

Programa / Política Órgão Responsável Descrição Público Alvo Abrangência 

Plano de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas 

(PGTA) 

Ministério da Família Mulher e 
Direitos Humanos / FUNAI 

Os Planos de Gestão Territorial e Ambiental deterras indígenas são importantes ferramentas deimplementação da PNGATI, podendo ser definidoscomo instrumentos de 
caráter dinâmico, que visamà valorização do patrimônio material e imaterial indígena, à recuperação, à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais, 
assegurando a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações indígenas. possibilitam tanto a 

negociação de acordos internos quanto externos, construindo canais de diálogo com o Estado e com organizações da sociedade civil, criando articulações e arranjos 
institucionais que contribuam no processo de etnodesenvolvimento e sustentabilidade dos povos e das Terras Indígenas. 

Povos indígenas do país Nacional 

Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas (PNGATI) 

Ministério da Família Mulher e 
Direitos Humanos / FUNAI 

Tem como objetivo principal o fortalecimento das práticas indígenas de manejo, uso sustentável e conservação dos recursos naturais e a inclusão social dos povos 
indígenas, consolidando a contribuição das Terras Indígenas como áreas essenciais para conservação da diversidade biológica e cultural nos biomas florestais brasileiros 

Povos indígenas do país Nacional 

Programa Bolsa Família Ministério do Desenvolvimento 
Social 

Programa que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Possui três eixos: complemento da renda, acesso a direitos e articulação com outras ações 
de governo. 

Famílias de baixa renda Nacional 

Minha Casa Minha Vida Governo Federal / Caixa 
Econômica Federal 

Subsidia a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias com renda até 1,8 mil reais e facilita as condições de acesso ao imóvel para famílias com renda até de 
7 mil 

População de baixa renda Nacional 

Seguro Defeso Governo Federal / INSS 
 Benefício destinado aos profissionais que ficam impossibilitados de trabalhar no período de defeso – meses em que a pesca para fins comerciais é proibida devido à 

reprodução dos peixes. 
Pescadores artesanais/Comunidade 

Ribeirinha 
Nacional 

PRONAF Governo Federal / BNDES 
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar tem como objetivo o financiamento à implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, 

beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da mão 
de obra familiar 

Pequenos produtores rurais Nacional 

Plano Amazônia Sustentável Ministério do Meio Ambiente 
Conjunto de diretrizes para orientar o desenvolvimento sustentável da Amazônia com valorização da diversidade sociocultural e ecológica e redução das desigualdades 

regionais. 
Toda população da região Amazônia Legal 

PERH-MDA Ministério do Desenvolvimento 
Regional / ANA 

Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos Afluentes da Margem Direita do Rio Amazonas (PERH-MDA) tem objetivo de produzir um instrumento de gestão efetiva dos 
recursos hídricos, de modo a garantir o seu uso múltiplo, racional e sustentável em benefício das gerações presentes e futuras. 

Toda população das bacias hidrográficas da 
margem direita dos rios Solimões e 

Amazonas 
Regional 

Projeto Sanear Amazônia  Ministério do Desenvolvimento 
Social / Memorial Chico Mendes 

Promover acesso a água para o consumo humano em comunidades extrativistas da Amazônia, por meio da disponibilidade das tecnologias sociais Sistema de Acesso à 
Água Pluvial Multiuso Comunitário e Sistema de Acesso à Água Pluvial Multiuso Autônomo. 

Comunidades extrativistas da Amazônia 
brasileira 

Regional Carauari, 
Uarini e Jurua 

Plano Regional de Desenvolvimento 
da Amazônia (PRDA) 

Governo Federal  Instrumento de planejamento que visa à redução das desigualdades regionais que irá orientar as ações na Amazônia para os anos de 2020 a 2023. População do Estado do Amazonas Estado do Amazonas 

Plano SAFRA Governo Estadual 
Conjunto de ações, projetos e programas para fortalecer a agricultura familiar e empresarial no Estado do Amazonas. Possibilitando a transferência de políticas públicas 

para esse setor.  
Toda a população da região Estadual 

Plano Dubai Governo Federal 
Programa que pretende estimular cinco polos econômicos: biofármacos, turismo, defesa, mineração e piscicultura. De modo que as empresas que se instalarem em cinco 

estados da Região Amazônica: Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima gerem ao menos o equivalente aos subsídios disponibilizados pela União. 
Comércio, Indústria e Turismo Estadual 

Nova Matriz Econômica Ambiental SEPLANCTI-AM 
Política pública que visa a ampliação das oportunidades econômicas para as populações, elevação dos indicadores dos serviços ecossistêmicos, promoção da inovação 

tecnológica e geração de produtos com alto valor agregado. 
Toda população da região Estado do Amazonas 

Resolução CEMA 21/2015 Conselho Estadual do Meio 
Ambiente 

Estabelece período de defeso reprodutivos para Semaprochilodus spp., Pseudoplatystoma tigrinum e P. fasciatum Pescadores Estadual 

PROFLORAM SEMA/AM Projeto de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Conservação da Floresta Tropical no Estado o Amazonas  População do Estado do Amazonas Estado do Amazonas 

Plano Estadual de Recursos 
Hídricos 

SEMA-AM/IPAAM/MMA Tem como objetivo assegurar a gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas do estado do Amazonas. Toda população da região Estadual 

Lei de Serviços Ambientais (N° 
4.266/2015) 

IDESAM/Governo Estadual 
Política do Estado do Amazonas de Serviços Ambientais e o Sistema de Gestão dos Serviços Ambientais, cria o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação 

Ambiental e Serviços Ambientais 
Administração Pública Estadual 

  



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    46

Quadro 4.8 - Quadro de Referência Estratégico (Cont.) 

Programa / Política Órgão Responsável Descrição Público Alvo Abrangência 

Educação Escolar Indigena 
Piraiawara 

SEDUC/AM 
Promover a formação de professores indígenas em nível médio, denominado Magistério Indígena no âmbito do estado do Amazonas também. Atua na produção, editoração, publicação e 

distribuição de material didático específico e diferenciado, valorizando os conhecimentos tradicionais indígenas. 
Povos indígenas do estado 

do Amazonas 
Estadual 

Programa Água para Todos SEMA/AM 
 Garantir o amplo acesso à água para as populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza, seja para o consumo próprio ou para a produção de alimentos e a criação de animais, 

possibilitando a geração de excedentes comercializáveis para a ampliação da renda familiar dos produtores rurais. 
População rural de baixa 

renda 
Estadual 

Programa Biópolis Amazonas Governo Estadual Conjunto de políticas públicas que tem no conhecimento da natureza a sua matriz de desenvolvimento socioeconômico local. Toda a população da região Estadual 

Programa Descomplica e Simplifica Governo Estadual Programa voltado a tornar menos burocrático o acesso aos serviços públicos, por meio de inovação.  Toda a população da região Estadual 

Programa Amazonas Presente Governo Estadual 
Programa que tem por objetivo expandir o acesso aos serviços públicos para o cidadão do interior por meio da transferência da sede do governo do estado para determinada região a cada dois 

meses.  
Toda a população da região Estadual 

Portaria IPAAM nº 83 DE 
25/07/2017 

Governo Estadual do 
Amazonas 

Dispõe sobre redistribuição das atividades objeto de licenciamento ambiental no Estado do Amazonas, de acordo com as especificidades das gerências do órgão licenciador. Empresas do setor Estadual 

Lei n.º 3.785, de 24 de julho de 
2012 

Governo Estadual do 
Amazonas 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental no Estado do Amazonas, REVOGA a Lei n. 3.219, de 28 de dezembro de 2007, e dá outras providências Empresas do setor Estadual 

Decreto N°9.641/2018 - Artigo 1° Governo Federal ANP define blocos em bacias terrestres a serem objeto de licitação, sob regime de concessão, no sistema de Oferta Permanente Empresas do setor Nacional 

 Plano de resíduos sólidos e 
saneamento de Tefé 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

Faz parte de uma ação da Associação Amazonense dos Municípios visando implementar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMIGRS) e o Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB), em conformidade com a legislação. 

População Urbana Município de Tefé 
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As Políticas, Planos e Programas (PPPs) levantadas possuem abrangência nacional, regional, 

estadual e municipal, com contribuições que representam 68,3%, 5,0%, 25,0% e 1,7%, 

respectivamente. Dentre estas políticas, 30,0% tem como público-alvo as empresas do setor 

de petróleo e gás natural, 41,7% são destinadas a toda população da região, 15% são 

voltadas aos povos indígenas e 13,3% são dedicadas ao meio ambiente. 

Cerca de 48% das PPPs são referentes aos programas de desenvolvimento socioambiental 

e econômico da região. As políticas de ordenamento representam 14,89%, enquanto as de 

gerenciamento correspondem a 36,17% (Quadro 4.9). 

Quadro 4.9 – Classificação dos PPPs. 

Ordenamento Gerenciamento Desenvolvimento 

Lei do Petróleo (Lei N° 
9.478/97) 

Decreto N°8.437 (2015) - Artigo 
2° Inciso XXVIII e XXIX 

Novo Mercado do Gás (MME) 

Lei Complementar N°140 de 
2011 

Política Nacional do Meio 
Ambiente (PNMA) - Lei N° 

6938/81 
REATE 2020 (MME) 

Lei do Gás 
Decreto N°9.641 (2018) - Artigo 

1° 
Projeto META (MME) 

Resolução CNPE N° 17 
(2017) 

PEMAT 2022 (MME) Programa Luz para Todos 

Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei N° 12.305/10) 

Resolução ANP N°21 (2014) 
Plano Nacional de Desenvolvimento 

Regional 

Resolução CEMA 21/2015 
Plano Nacional de Saneamento 

Básico (Lei N° 11.445/07) 
Saúde Indígena Distrito Sanitário Indígena 

(DSEI) 

Lei de Serviços Ambientais 
(N° 4.266/2015) 

Plano Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei N° 9.433/97) 

Programa de Formação de Agentes 
Indígenas de Saúde e de Saneamento 

(Ministério da Saúde) 

  
Programa Monitora (Instrução 

Normativa nº 3/2017) 
Programa de Licenciaturas Indígenas 

(PROLIND) 

  Portaria IBAMA nº 08/1996 Programa Bolsa Família 

  
Instrução Normativa IBAMA n° 

8/2019 
Minha Casa Minha Vida 
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Quadro 4.9 – Classificação dos PPPs (Cont.) 

Ordenamento Gerenciamento Desenvolvimento 

  Portaria IBAMA 01/2001 Seguro Defeso 

  
Plano de Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas (PGTA) 
PRONAF 

  
Política Nacional de Gestão Territorial e 

Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) 
Plano Amazônia Sustentável 

  PERH-MDA Projeto Sanear Amazônia 

  PROFLORAM Nova Matriz Econômica Ambiental 

  Plano Estadual de Recursos Hídricos 
Educação Escolar Indígena 

Piraiawara 

  
Plano de resíduos sólidos e saneamento 

de Tefé 
Programa Água para Todos 

    
Plano Regional de Desenvolvimento 

da Amazônia (PRDA) 

    Plano SAFRA 

    Programa Biópolis Amazonas 

    Programa Descomplica e Simplifica 

    Programa Amazonas Presente 

    Plano Dubai 

 

4.3.1 Normativas de Referência 

4.3.1.1 – Atos normativos relacionados com a atividade de petróleo e gás natural 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por ser a reguladora 

do setor de óleo e gás, possui maior contribuição legal sobre esta indústria, sobretudo no 

aspecto de segurança operacional. As leis ambientais também são uma realidade na cadeia 

produtiva do óleo e gás. Grande parte das leis que atuam sobre a E&P são de âmbito federal 

(Quadro 4.10). Os Estados têm autonomia para criar leis complementares, especialmente no 
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licenciamento ambiental, uma vez que a fiscalização ambiental das bacias terrestres é de 

responsabilidade dos próprios Estados. No entanto, não foram encontradas leis específicas 

para o Amazonas e o órgão estadual que cuida das licenças ambientais, o IPAAM, segue as 

diretrizes federais para licenciamento de empreendimentos no setor de óleo e gás. O 

Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Amazonas (CEMAAM) foi criado pela Lei 

Estadual 2.985, de 18 de outubro de 2005, com alterações na Lei Complementar 187, de 25 

de abril de 2018, é o órgão responsável pelas normas relativas à conservação e preservação 

dos recursos e ecossistemas naturais do estado. O CEMAAM esteve, durante parte do tempo 

desde a sua criação, em um processo de consolidação e ainda não ocorreu a criação de leis 

mais específicas para o estado. 

Quadro 4.10 – Dispositivos legais que regulamentam as atividades de exploração, produção 
e transporte de petróleo e gás natural 

Tipo / Descrição  Norma/Regulamento  

Regime de Segurança Operacional para as Instalações de Perfuração e Produção de 
Petróleo e Gás Natural 

Resolução ANP n° 43/2007 

Padrões de segurança operacional e de preservação do meio ambiente para a 
atividade de Fraturamento Hidráulico em Reservatório Não Convencional 

Resolução ANP n° 21/2014 

Adoção da Norma NBR 17505 para a concessão de Autorização de Terminais Resolução ANP nº 30/2006 

Instituição do Regime de Segurança Operacional para Campos Terrestres de 
Produção de Petróleo e Gás Natural 

Resolução ANP nº 02/2010 

Regime de Segurança Operacional para Integridade de Poços de Petróleo e Gás 
Natural 

Resolução ANP nº 46/2016 

Declaração de Utilidade Pública das áreas necessárias à implantação de Terminais  Resolução ANP nº 44/2011  

Tabela Situação Instalações Resolução ANP nº 729/2018 

Comunicação de incidentes e acidentes Resolução ANP nº 44/2009 

Operação de tanques em Planta de Formulação de Combustíveis como unidades de 
Terminal  

Resolução ANP nº 5/2012 

Medição dos volumes de petróleo ou gás natural movimentados em terminais por meio 
de navios ou dutos, com mudança de titularidade do fluido;  

Resolução Conjunta ANP/Inmetro 
nº 1/2013 

Regulamento Técnico de Terminais (RTT) (em elaboração) 

Regras para livre acesso a terceiros em dutos de transporte com extensão superior a 
15 km  

Resolução ANP nº 35/2012 

Regulamenta a ampliação e a operação de instalações de movimentação de petróleo, 
seus derivados e gás natural 

Resolução ANP nº 52/2015 

Envio de dados de movimentação de produtos em oleodutos de transporte para a ANP  Resolução ANP nº 17/2004 

Regulamento Técnico de Dutos Terrestres para Movimentação de Petróleo, Derivados 
e Gás Natural – RTDT (Regulamento Técnico ANP nº 2/2011)  

Resolução ANP nº 6/2011 
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Quadro 4.10 – Dispositivos legais que regulamentam as atividades de exploração, produção 
e transporte de petróleo e gás natural (Cont.) 

Tipo / Descrição  Norma/Regulamento  

Aprova o Regulamento Técnico do Plano de Desenvolvimento de Campos de 
Grande Produção, o Regulamento Técnico da Revisão do Plano de 

Desenvolvimento de Campos de Grande Produção e o Regulamento Técnico 
do Plano de Desenvolvimento de Campos de Pequena Produção. 

Resolução ANP nº 17/2015 

Estabelece a especificação do gás natural, de origem nacional ou importada Resolução ANP nº 16/2008 

Regulamenta o descomissionamento (desativação) de instalações de 
exploração e produção de petróleo e gás natural, do procedimento de 
devolução de áreas à ANP (com inclusão na Oferta Permanente) e da 

alienação e reversão de bens 

Resolução ANP nº 817/2020 

Diretrizes para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental. Resolução CONAMA nº 01/1986 

Procedimentos específicos para o licenciamento das atividades relacionadas à 
exploração e lavra de jazidas de petróleo e gás. 

Resolução CONAMA nº 23/1994 

Licenciamento ambiental: definições, responsabilidades, critérios e 
procedimentos. 

Resolução CONAMA nº 237/1997 

Dispõe sobre o conteúdo mínimo do plano de emergência individual para 
incidentes de poluição por óleo 

Resolução CONAMA nº 398/2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das 
águas subterrâneas e dá outras providências 

Resolução CONAMA nº 396/2008 

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à 
presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o 

gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 
decorrência de atividades antrópicas 

Resolução CONAMA nº 420/2011 

Dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para 
gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores 

Resolução CONAMA nº 357/2005 - 
430/2011 

Regulamento conjunto para compartilhamento de infraestrutura entre os 
setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo 

Resolução Conjunta Aneel/Anatel/ANP nº 
1/1999 

Regulamenta o livre acesso a dutos de transporte de petróleo e seus derivados 
com extensão inferior a 15 km  

Portaria ANP nº 255/2000 

Regulamenta a resolução de conflito no acesso a terminais aquaviários  Portaria ANP nº 254/2001 

Interferência em faixa de domínio de dutos de petróleo, seus derivados ou gás 
natural  

Portaria ANP nº 125/2002 

Portaria ANP nº 249/2000 

Aprova o Regulamento Técnico de 
Queimas e Perdas de Petróleo e Gás 
Natural, que dispõe sobre as questões 

relacionadas com as queimas em flares e 
as perdas de gás natural. 

Resolução ANP nº 25/2002 
Abandono de poços de exploração ou 

produção de petróleo e gás. 
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Quadro 4.10 – Dispositivos legais que regulamentam as atividades de exploração, produção 
e transporte de petróleo e gás natural (Cont.) 

Tipo / Descrição  Norma/Regulamento  

Resolução ANP nº 11, de 17.2.2011 - DOU 18.2.2011 revogada 
pela resolução ANP nº 757 de 23.11.2018 - DOU 26.11.2018 - 

efeitos a partir de 26.11.2018 

Estabelece os requisitos necessários à habilitação e 
autorização das empresas e instituições acadêmicas 

para o exercício da atividade de aquisição de dados de 
exploração, produção e desenvolvimento de petróleo e 

gás natural nas bacias sedimentares brasileiras e a 
sua regulamentação. 

IBP, 2017 - cadernos de Boas práticas Diretrizes para abandono de poços 

IBP, 2017- cadernos de Boas práticas 
Diretrizes para monitoramento de poços em abandono 

temporário 

 Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis  Norma ABNT NBR 17.505 

Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Tanques 
soldados para armazenamento de petróleo, derivados e líquidos 

em geral  
Norma ABNT NBR 7.821 

Dutos Terrestres Parte 1 – Projeto; Parte 2 – Construção e 
Montagem  

Norma ABNT NBR 15.280 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

Os dados e informações utilizados para a caracterização da atividade de petróleo e gás natural 

na área do EAAS Solimões foram compilados a partir de um amplo levantamento realizado 

em bases de dados disponíveis de instituições governamentais e privadas (EPE, ANP e 

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP)), de veículos da imprensa 

especializada na área (Brasil Energia, EPBR, TN Petróleo) e de empresas operadoras 

(Petrobras e Rosneft). Também foram utilizados documentos restritos cedidos pela ANP, tais 

como Planos de Avaliação de Descoberta, Planos de Desenvolvimento e tabelas de dados de 

produção de alguns campos da região. 

Os dados compilados a partir das fontes listadas acima foram triados, analisados e integrados 

de forma a reconstituir o histórico da exploração e produção do petróleo e gás natural na 

região do EAAS Solimões, além de descrever os principais aspectos no aproveitamento de 

recursos petrolíferos convencionais e não convencionais. Os impactos ambientais 

frequentemente associados às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, 

bem como os eventos acidentais com probabilidade de ocorrer na Região Amazônica são 

sumarizados na parte final deste capítulo. 

Por se tratar de um estudo estratégico, foram consideradas as principais atividades por fases 

de exploração de produção de petróleo e gás natural convencional e não convencional 

onshore em área de floresta para orientar as análises e apresentação dos resultados, 

conforme apresenta a Figura 5.1 e detalhado no Quadro 5.1. 
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Figura 5.1 – Fases de exploração e produção de petróleo e gás natural. 
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Quadro 5.1 - Atividades Relevantes para o EAAS 

Fase Descrição 

Pesquisa Sísmica 

- Abertura de clareira para instalação de base operacional 

- Abertura de picadas na floresta para instalação das cargas 

- Detonação de cargas e aquisição dos dados sísmicos 

- Atividades de suporte e logística (embarcações e helicópteros) 

Perfuração 
exploratória 

- Preparação, limpeza (supressão da vegetação), terraplanagem e pavimentação  

- Perfuração, cimentação e completação de poços exploratórios. 

- Atividades de Suporte e Logística (embarcações e helicópteros) 

- Testes de Formação  

- Testes de Longa Duração  

- Fraturamento hidráulico * 

Produção 

- Preparação, limpeza (supressão da vegetação), terraplanagem, pavimentação. 

- Construção e Instalação de Unidades de Produção  

- Perfuração, cimentação e completação de poços explotatórios, injetores, de 
descarte, entre outros. 

- Construção e manutenção de rede de dutos de conexão para o escoamento da 
produção 

- Fraturamento e refraturamento hidráulico da formação* 

- Atividades de Suporte e Logística (embarcações e helicópteros)  

Processamento do 
Gás Natural 

- Preparação, Limpeza (supressão da vegetação), terraplanagem e pavimentação  

- Construção e operação da unidade de processamento de gás natural  

- Atividades de Suporte e Logística  

Transporte 

- Construção e operação de rede de dutos de transporte 

- Construção e operação dos terminais e estações 

- Tráfego de Embarcações para movimentação de gás natural e petróleo  

Descomissionamento 

- Planejamento e instalação de barreiras para o abandono dos poços 

- Remoção de equipamentos e instalações 

- Remoção das estruturas dutoviárias 

- Atividades de Suporte e Logística 

- Limpeza e Restauração dos Sítios 

* Refere-se apenas à exploração de Gás de folhelho. 

Fonte: UNEP (1997) e DTI (2001). 
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5.1 Potencial e histórico da exploração e produção de petróleo 
e gás natural 

A Bacia Sedimentar do Solimões localiza-se na região norte do Brasil, cobrindo a maior parte 

do Estado do Amazonas. Do total de aproximadamente 1.000.000 km2 de área sedimentar, 

cerca de 400.000 km2 são considerados potencialmente prospectáveis para petróleo e gás 

natural por suas características geológicas1. 

O mais recente estudo de Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (Ciclo 2015-

2017), conduzido pela EPE, reconhece a existência de três plays exploratórios efetivos2 

(Juruá, Jandiatuba e Purus) de recursos convencionais na Bacia do Solimões (EPE, 2017b). 

A ponderação do risco associado aos fatores geológicos fundamentais para a ocorrência de 

petróleo permitiu a geração de mapas de chance de descobertas de hidrocarboneto e de 

expectativa de fluido para cada play. Nos dois plays mais importantes (Juruá e Jandiatuba) 

da região, a maior expectativa é de ocorrência de petróleo e gás natural associado na porção 

sudeste da bacia e de predomínio de gás natural na porção central e oeste/noroeste da bacia 

(Figura 5.2). 

No que se refere aos recursos petrolíferos não convencionais, há possibilidade de ocorrência 

de gás de folhelho (“shale gas”) na Bacia do Solimões com base nas estimativas feitas pela 

empresa HRT e pela U.S. Energy Information Administration (EIA) que preveem volumes de 

recursos da ordem de dezenas a centenas de trilhões de pés cúbicos de gás de folhelho e 

centenas de milhões de barris de óleo de folhelho. 

Objeto de estudos geológicos desde as primeiras décadas do século passado, a bacia passou 

a ser explorada de forma mais intensa e sistemática somente a partir da criação da Petrobras, 

em 1954. Inicialmente, por falta de dados sísmicos e por limitações logísticas, os poços eram 

perfurados às margens dos rios. Somente em 1975, foi realizada a primeira campanha de 

levantamento sísmico. A análise dos dados levantados resultou na primeira descoberta da 

bacia, o campo de gás do Juruá, em 1978. Em meados da década seguinte, o avanço da 

exploração resultou na descoberta e desenvolvimento da província de óleo e gás do rio Urucu 

(MILANI e ARAÚJO, 2003). 

 
1 Formada por sedimentos de idade Paleozoica (aproximadamente 250 a 500 milhões de anos). 

2 Play efetivo é definido no Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (Ciclo 2015-2017) como a parte de uma bacia 
sedimentar que apresenta controles geológicos análogos para a formação e preservação de acumulações de petróleo e gás. 
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Figura 5.2 – Mapa de distribuição dos tipos de fluidos esperados para os plays convencionais mais importantes da Bacia do Solimões 
(plays Juruá e Jandiatuba) e a área do play de gás de folhelho. 
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Desde o início das atividades na década de 1950 até janeiro de 2019, o esforço de exploração 

e produção de hidrocarbonetos empreendido na bacia compreendeu a perfuração de 366 

poços (206 exploratórios e 160 de produção), dos quais 98% foram operados pela Petrobras 

e os 2% restantes pela Rosneft Brasil (ANP, 2019a). 

O histórico de perfuração de poços na bacia (Figura 5.3 5.3) mostra a primeira fase de 

exploração do final dos anos 1950 até o início dos anos 1960, seguida por um longo período 

sem atividade. A partir de 1978, com a descoberta do campo Juruá, teve início uma etapa 

com tendência geral de incremento da perfuração que perdurou até o final dos anos 1990, 

também marcada pelo início dos poços de desenvolvimento no ano de 1991. Após um período 

de quase uma década com baixa atividade, a perfuração é retomada de forma intensa nos 

anos 2010 (Figura 5.3; ANP, 2019a). 

Fonte: ANP/BDEP (2019a). 

 
Figura 5.3 – Histórico de poços de exploração e de produção dos campos de petróleo e gás 
natural na Bacia do Solimões. 

O esforço exploratório resultou na descoberta de oito campos de petróleo e/ou gás natural, 

com reservas de 6,86 milhões m3 de óleo e 39,19 bilhões de m³ de gás (ANP, 2019c). Esses 

volumes correspondem a cerca de 0,3% das reservas de petróleo e pouco mais de 10% das 

reservas de gás natural do país (Quadro 5.2; ANP, 2019c). Dos campos descobertos, sete 

estão em produção (ANP, 2019d) e um em desenvolvimento (ANP, 2019e). Com uma 

produção média da ordem de 20.000 bbl de óleo por dia e 14,5 milhões de m3 de gás por dia 
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(posição em dezembro/2018; ANP, 2019f), os campos da Bacia do Solimões respondem por 

cerca de 0,7% da produção de óleo e 12,8% da produção de gás nacional. 

Quadro 5.2 - Reservas provadas (1P) das bacias sedimentares brasileiras 

Bacias 

Óleo (MMm3) Gás (MMm3) 

Mar Terra Total 
Reservas 

Nacionais (%) 
Mar Terra Total 

Reservas 
Nacionais (%) 

Camamu 3,76 0,00 3,76 0,18 8.296,29 34,88 8.331,17 2,25 

Campos 830,85   830,85 40,72 81.225,64   81.225,64 21,96 

Ceará 1,74   1,74 0,09 197,49   197,49 0,05 

Espírito 
Santo 

4,35 4,04 8,39 0,41 5.329,52 404,83 5.734,35 1,55 

Parnaíba   0,03 0,03 0,00   16.516,22 16.516,22 4,46 

Potiguar 14,22 27,78 42,00 2,06 1.909,61 1.599,12 3.508,73 0,95 

Recôncavo 0,10 23,47 23,57 1,16 0,00 6.196,47 6.196,47 1,68 

Santos 1.090,10   1.090,10 53,42 205.428,87   205.428,87 55,53 

Sergipe-
Alagoas 

0,57 32,73 33,30 1,63 1.361,72 2187,27 3.548,99 0,96 

Solimões   6,86 6,86 0,34   39.188,46 39.188,46 10,59 

Tucano Sul   0,00 0,00 0,00   41,63 41,63 0,01 

   2.040,60 100,00 
  369.918,02 100,00 

Fonte: ANP, 2019c 

Dos oito campos de petróleo e gás natural encontrados na Bacia Sedimentar do Solimões, 

sete estão em operação e são operados pela Petrobras: Arara Azul, Araracanga, 

Carapanaúba, Cupiúba, Leste do Urucu, Rio Urucu e Sudoeste do Urucu (Quadro 5.3 e Figura 

5.4 5.4). O Campo do Juruá, embora descoberto no final da década de 1970, é o único que 

ainda não entrou em operação. No ano de 2018, após solicitação da Petrobras para um prazo 

adicional de dois anos para definir propostas para o desenvolvimento da produção, o Campo 

do Juruá teve seu contrato de concessão rescindido por decisão da diretoria colegiada da 

ANP (ANP, 2019j). A decisão determina também que o campo seja futuramente incluído no 

processo de Oferta Permanente, desde que cumpra certos requisitos técnicos. 

 

Quadro 5.3 - Campos de petróleo e gás natural da Bacia do Solimões 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    59

Campo Etapa Operador 
Área 
(km2) 

Fluido 
Principal 

ºAPI1 
Início da 

Produção 
Previsão de 

Término 

Arara Azul Produção Petrobras  58,24  Óleo  41 2015 20252 

Araracanga Produção Petrobras  72,21  Gás  54 2014 20332 

Carapanaúba Produção Petrobras  33,18  Gás  60 2012 20252 

Cupiúba  Produção Petrobras  24,41  Gás  67 2012 20262 

Juruá Desenvolvimento -- 337,40  Gás  67 -- -- 

Leste do Urucu Produção Petrobras  178,68  Óleo  42 1992 2025/20403 

Rio Urucu Produção Petrobras  197,65  Óleo  42 1988 2025/20403 

Sudoeste do 
Urucu 

Produção Petrobras  32,27  Óleo  42 2000 20252 

Fonte: ANP (2019d e 2019); Planos de Desenvolvimento dos Campos fornecidos pela ANP 
1 Se refere ao óleo, onde este é o fluido principal, ou ao condensado, onde o gás é o fluido principal. 
2 Previsto com base no fim do contrato de concessão e/ou na análise técnica e econômica do projeto. 
3 Ano de previsão de término/Ano de possibilidade de extensão da produção. 
 

 
Figura 5.4 – Mapa de Localização dos campos de óleo e gás natural da Bacia Sedimentar do 
Solimões. 
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O histórico de produção desses campos nas últimas duas décadas mostra uma clara 

tendência de aumento dos volumes de gás, com valores de vazão variando de cerca de 6 

milhões de m3/dia, no ano de 1998, até mais de 14 milhões de m3/dia, no ano de 2018 (Figura 

5.5). No mesmo gráfico, é possível observar também a curva de volume de gás disponível, 

que é calculado descontando-se os volumes de gás reinjetado (fração predominante), 

queimado, perdido e consumido na operação, do volume total produzido (ANP, 2019i). Nota-

se que a quantidade de gás disponível se manteve baixa e relativamente constante até o ano 

de 2010, uma vez que a maior parte do gás produzido era reinjetado no reservatório. A partir 

do início da operação do poliduto Urucu-Coari e do gasoduto até Manaus, a quantidade de 

gás disponível aumenta até atingir uma proporção da ordem de 40% do total de volume de 

gás produzido, a qual tem se mantido nos últimos anos (Figura 5.5). 

Fonte: ANP (2019i). 

 
Figura 5.5 – Histórico anual de variação dos volumes médios diários de gás produzido e 
disponível nos campos da Bacia do Solimões (em milhares de m3/dia). 

 

Já a produção de petróleo apresenta uma clara tendência de queda, de cerca de 43 mil bbl/dia, 

no ano de 1998, até 20 mil bbl/dia, no ano de 2018. Enquanto a curva de volumes de líquido 

de gás natural (LGN) tem se mantido na faixa de 15 a 17 mil bbl/dia, nos últimos anos (Figura 

5.6). 

 

Fonte: ANP (2019i) 
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Figura 5.6 – Histórico anual de produção média diária de óleo e de LGN (líquido de gás natural) 
nos campos da Bacia do Solimões (bbl/dia). 

Percebe-se a relevância da bacia sedimentar de Solimões no contexto da indústria petrolífera 

brasileira, especialmente no que se refere à produção terrestre de gás, quando são 

comparadas as suas curvas de produção com as principais bacias sedimentares terrestres 

produtoras, bacias do Parnaíba e do Recôncavo. No caso do gás, o volume produzido 

atualmente no Solimões é cerca de 3,7 e 7,5 vezes maior do que aqueles produzidos pelas 

bacias do Parnaíba e do Recôncavo, respectivamente. Já em relação ao petróleo, o volume 

produzido atualmente no Recôncavo é cerca de 25% maior do que na Bacia do Solimões e 

na Bacia do Parnaíba não há produção significante. Ressalta-se que as bacias de Solimões 

e Recôncavo apresentam histórico de redução dos volumes de produção de petróleo, sendo 

o declínio mais acentuado no Recôncavo. 

Sobre as atividades exploratórias em desenvolvimento na região, atualmente existem 13 

blocos exploratórios em concessão na região, todos adquiridos na 7ª Rodada de Licitações 

da ANP (2005) e atualmente operados pela empresa Rosneft Brasil. Esses blocos foram 

concedidos, originalmente, à empresa Oil M&S e transferidos à empresa Rosneft Brasil 

(Quadro 5.4) (ANP, 2019b). O compromisso exploratório assumido à época do leilão foi o 

mesmo para todos os blocos e consistiu em 20 UT’s (unidades de trabalho) para sísmica e 

um poço. O contrato também previa duração de cinco anos para a primeira fase exploratória 

e de seis anos para a segunda (ANP, 2019g). Cabe ainda mencionar que, na ocasião da 7ª 
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Rodada, outros 12 blocos foram concedidos, oito à Oil M&S e quatro à Petrobras, entretanto 

foram devolvidos à ANP ao longo dos anos subsequentes. 

Os blocos exploratórios em concessão apresentam situações diferentes. Atualmente, cinco 

estão em avaliação, com prazos de vencimento variando de abril de 2021 a abril de 2023 

(Quadro 5.4). Outros seis blocos se encontram suspensos, um bloco possui Plano de 

Avaliação de Descoberta (PAD) em análise e o último consta como prorrogado nos registros 

da ANP (ANP, 2019b). 

Quadro 5.4 - Situação atual dos blocos exploratórios da Bacia do Solimões 

Bloco 
Rodada de Licitação 

da ANP 
Operador Status Vencimento 

SOL-T-151 7ª Rosneft Suspenso   

SOL-T-168 7ª Rosneft Em avaliação 27/04/2021 

SOL-T-169 7ª Rosneft Em avaliação 27/10/2022 

SOL-T-170 7ª Rosneft Em avaliação 03/02/2022 

SOL-T-174 7ª Rosneft Suspenso   

SOL-T-191 7ª Rosneft Em avaliação 19/01/2022 

SOL-T-192 7ª Rosneft Em avaliação 04/12/2023 

SOL-T-194 7ª Rosneft PAD em análise 30/10/2018 

SOL-T-197 7ª Rosneft Suspenso   

SOL-T-214 7ª Rosneft Prorrogado   

SOL-T-215 7ª Rosneft Suspenso   

SOL-T-216 7ª Rosneft Suspenso   

SOL-T-217 7ª Rosneft Suspenso   

Fonte: ANP, 2019b 2019e 2019g 

No caso dos blocos em avaliação, a informação disponibilizada para o projeto não é suficiente 

para discutir o compromisso de aquisição de dados e perfuração de poços existentes até o 

vencimento. No entanto, considerando os resultados obtidos até o momento, é razoável 

prever a realização de aquisição sísmica adicional, bem como perfuração de alguns poços na 

região para dar suporte ao processo de decisão de declaração de comercialidade das 

descobertas. Nesse processo, além da confirmação da extensão e dos volumes de petróleo 

e gás natural das descobertas, certamente serão considerados outros fatores críticos para a 

monetização de qualquer projeto de E&P na região, tais como o grau de sensibilidade 
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ambiental, as dificuldades logísticas para o desenvolvimento da operação, o escoamento da 

produção e a demanda potencial do mercado de gás. 

Com relação às possibilidades de atividade exploratória futura nas áreas não concedidas, não 

houve a inclusão de blocos da Bacia do Solimões na 16ª Rodada de Licitações, realizada em 

outubro de 2019, nem na 17ª e 18ª Rodadas, previstas para os anos de 2020 e 2021, 

respectivamente (ANP, 2019h). Tampouco existem áreas (blocos já disponíveis ou em estudo) 

na primeira etapa do processo de oferta permanente (ANP, 2019i). Para a segunda etapa da 

oferta permanente foram selecionados 18 blocos contíguos ou adjacentes às concessões 

adquiridas na 7ª Rodada de Licitação na Bacia do Solimões (Figura 5.7 5.7). Tais blocos, no 

entanto, ainda estão em fase de estudos e avaliações ambientais e deverão passar por 

Audiência Pública antes da publicação do Edital de Licitação de Oferta Permanente. Nesse 

contexto, considerando um horizonte de curto/médio prazo, a atividade exploratória na região 

estará restrita à área dos blocos concedidos, atualmente operados pela empresa Rosneft 

Brasil. 

 

Figura 5.7 – Blocos exploratórios concedidos e em estudo para oferta permanente na Bacia do 
Solimões. 
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5.2 Pesquisa Sísmica 

O principal objetivo da aquisição sísmica é obter informações das camadas de rochas em 

subsuperfície através da emissão e do registro de ondas acústicas, também conhecidas como 

ondas sísmicas. Com os resultados obtidos na atividade sísmica a empresa analisa qual será 

o melhor local para a perfuração. O planejamento das campanhas de aquisição sísmica 

envolve a seleção e a definição de locais estratégicos, que no caso da Bacia do Solimões, a 

complexidade da região amazônica exige que seja considerado o alto custo dos 

deslocamentos de equipamentos e de recursos humanos. 

A indústria de óleo e gás (O&G) trabalha com dois tipos de exploração sísmica. O 

levantamento sísmico em duas dimensões (2D), que tem o objetivo de identificar possíveis 

depósitos de hidrocarbonetos no subsolo e é realizada em maior extensão. Uma vez 

confirmada a existência de hidrocarbonetos economicamente viáveis, através de evidências 

obtidas com a perfuração do poço pioneiro, é realizada a sísmica em três dimensões (3D), 

para detalhamento. 

A Figura 5.8 apresenta a distribuição de levantamentos sísmicos 2D e 3D realizados na Bacia 

Sedimentar do Solimões. De acordo com as informações constantes na base de dados da 

ANP, ao longo de toda a fase de exploração e produção de óleo e gás na região foram 

levantados pelo conjunto dos concessionários cerca de 185.000 km lineares de sísmica 2D 

até os primeiros meses de 2019. 

A sísmica 3D soma cerca de 9.000 km2 distribuídos em 27 áreas levantadas. A área média de 

sísmica 3D é aproximadamente de 350 km2. As campanhas de sísmica 3D se concentram nos 

campos de produção e áreas imediatamente adjacentes aos campos. 
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Figura 5.8 – Blocos exploratórios concedidos e em estudo para oferta permanente na Bacia do Solimões. 
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A primeira etapa da pesquisa sísmica consiste na abertura de linhas na floresta para a 

realização da atividade. Tanto a sísmica 2D quanto 3D procuram respeitar os requisitos 

mínimos de segurança operacional. O desflorestamento deve seguir diretrizes básicas (ANP, 

2019a) como, por exemplo, evitar áreas com árvores nobres e de grande porte, limitar o corte 

para árvores com até 16cm de diâmetro, não obstruir cursos d´água e respeitar distâncias 

mínimas de corpos hídricos como fontes, lagos, etc.  

Para a abertura de linhas sísmicas na floresta é feito o desbaste manual da vegetação com a 

utilização de terçado, formando picadas de 1,5 m de largura. Na abertura das clareiras de 

sísmica é feito um corte raso na vegetação para permitir o pouso da aeronave, sem remoção 

da camada vegetal. Não há exigência do órgão ambiental estadual para remediação desta 

área, porque ela se regenera naturalmente. Assim, na atividade sísmica, o impacto ambiental 

no que tange a derrubada de florestas é menor do que nas fases subsequentes. O Quadro 

5.5 apresenta a área desmatada nos blocos adquiridos pela Petrobras na região. Observa-se 

que a floresta suprimida equivale a uma área pouco significativa diante da área total do bloco. 

Quadro 5.5 - Área Desmatada por Aquisição Sísmica na Bacia do Solimões 

Blocos Área Total (km2) Área Desmatada (km2) Total Desmatado (%) 

BT-SOL-1 3.830,00 0,56 0,015 

SOL-T-150 1.534,00 0,41 0,027 

SOL-T-171 2.246,00 0,27 0,012 

SOL-T-173 1.725,00 0,46 0,026 

SOL-T-193 3.064,00 0,38 0,012 

BID7 8.569,00 1,52 0,018 

BID-7+BT-SOL-1 12.399,00 2,07 0,017 

Fonte: ANP, 2019 

A sísmica 2D é realizada em transectos lineares com cerca de 1 km de separação e 1,5 metro 

de largura, já na sísmica 3D a distância entre as linhas é de aproximadamente 100 metros 

(FINER et al., 2013; ANP, 2019a). Segundo a empresa Rosneft, na fase de exploração sísmica 

são utilizados explosivos biodegradáveis, que perdem capacidade de detonação no período 

de uma semana, quando é necessária a recarga do dispositivo. 
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A ANP também promoveu campanhas de sísmica 2D e 3D, e, conforme o seu Plano Plurianual 

de Estudos de Geologia e Geofísica (PPA), para aquisição de dados com o objetivo de 

aumentar o conhecimento geológico das bacias sedimentares brasileiras e sobre o potencial 

petrolífero dessas áreas. Os projetos foram financiados com recursos do Programa de 

Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC). De acordo com a ANP (2016), o 

projeto de processamento sísmico bidimensional disponibilizou para estudo mais de 10.500 

km lineares de linhas sísmicas na bacia do Solimões, em sua maioria em regiões de difícil 

acesso e com carência de informação. 

5.3 Perfuração Exploratória 

Os poços exploratórios estão distribuídos de forma bem heterogênea ao longo da bacia, com 

a maior parte deles concentrados em duas áreas: no entorno da descoberta do rio Juruá e, 

principalmente, na província do rio Urucu, onde estão todos os poços de desenvolvimento da 

bacia (Figura 5.9). Em escala mais regional, a heterogeneidade da distribuição também se 

reflete em um forte predomínio de poços na porção oriental da bacia, a leste da cidade de 

Carauari em detrimento da porção ocidental, onde os poços são mais escassos (Figura 5.9). 
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Figura 5.9 – Poços perfurados, blocos exploratórios e campos na Bacia do Solimões. 
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De acordo com a ANP (2019a), na Bacia Sedimentar do Solimões, existe a seguinte 

quantidade de tipos de poços: 

 

Figura 5.10 – Números de poços de exploração por tipo. 

Nota: Segundo a Petrobras (2015): Poço pioneiro: é o primeiro poço perfurado na busca por petróleo ou gás natural; 

Poço estratigráfico: é uma perfuração realizada para mapear dados geológicos das camadas de rocha e obter 

outras informações relevantes; Poço de extensão ou delimitatório: é o tipo de poço perfurado na ampliação ou na 

demarcação dos limites de uma jazida; Poço pioneiro adjacente: é a perfuração realizada para a descoberta de 

novas jazidas em uma área adjacente a uma descoberta anterior; Poço para jazida mais profunda: são utilizados 

para verificar se existem jazidas mais profundas do que as já descobertas em uma determinada área. 

Dos poços existentes nos Blocos Exploratórios da Bacia do Solimões (Quadro 5.6 e Figura 

5.10), quatro aguardam reclassificação e ainda constam como confidenciais, não possuindo 

coordenadas na base de dados da ANP para posicionamento no mapa. Outros três poços 

foram reclassificados como secos com indícios de petróleo e/ou gás e os demais como 

portadores de petróleo e/ou gás natural ou descobridores de jazida/campo com gás natural. 

Alguns dos poços se encontram fora da área dos blocos atuais (Figura 5.11), por conta de 

terem sido perfurados nos blocos devolvidos da 7ª Rodada de Licitações. 
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Quadro 5.6 - Poços perfurados nos blocos exploratórios da Bacia Sedimentar do 
Solimões 

Poço Categoria Reclassificação Conclusão 

1-HRT-11-AM Pioneiro Seco com indícios de petróleo  21/05/2013  

1-HRT-10-AM Pioneiro Descobridor de campo com gás natural  10/01/2013 

1-HRT-9-AM Pioneiro Descobridor de campo com gás natural  18/09/2012  

1-HRT-8-AM Pioneiro Portador de gás natural  21/08/2012  

4-HRT-7D-AM Pioneiro adjacente Seco com indícios gás natural  18/07/2012  

1-HRT-6-AM Pioneiro Seco com indícios de petróleo e gás natural  18/05/2012  

1-HRT-5-AM Pioneiro Descobridor de nova jazida de gás natural  12/04/2012 

1-HRT-4-AM Pioneiro Portador de petróleo e gás natural  03/01/2012 

1-HRT-2-AM Pioneiro Portador de gás natural  18/11/2011  

1-HRT-1-AM Pioneiro Portador de petróleo e gás natural  05/11/2011 

1-HRT-3-AM Pioneiro Descobridor de nova jazida de gás natural  22/10/2011  

1-RNB-2A-AM Pioneiro Aguardando reclassificação   --  

1-RNB-1-AM Pioneiro Aguardando reclassificação   --  

1-RNB-2-AM Pioneiro Aguardando reclassificação   --  

3-RNB-3-AM Extensão Aguardando reclassificação   --  

Fonte: ANP (2019a) 
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Figura 5.11 – Mapa de localização dos blocos exploratórios em concessão na Bacia do Solimões e dos poços exploratórios perfurados. 
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5.4 Produção 

Após a realização de todas as pesquisas e testes exploratórios nos poços pioneiros e 

adjacentes, caso haja viabilidade econômica da jazida, são iniciadas as atividades de 

desenvolvimento da produção. Para o desenvolvimento da produção dos campos são 

construídos poços de diferentes tipos. Dos 160 poços explotatórios (ANP, 2019o) perfurados 

nos campos em produção, 60 poços se encontram ativos, seja produzindo, injetando, ou 

operando para descarte. Os demais constam como fechados, ou abandonados temporária ou 

permanentemente (ANP, 2019o). A Figura 5.12 apresenta a proporção de poços de produção 

existentes na Bacia Sedimentar do Solimões. 

 

Figura 5.12 – Números de poços de produção por tipo. 

Nota: Segundo a Petrobras (2015): (VII) Poço de produção ou desenvolvimento: é o tipo de poço responsável por 
drenar o óleo de um campo; (VIII) Poço de injeção ou injetor: são usados para injetar água e gás, contribuindo 
para aumentar ou melhorar a recuperação de petróleo e gás natural de um reservatório; (IX) Poço especial: para 
quaisquer outros tipos de poços. 

Para a preparação da locação de poços é necessária a abertura de uma área de cerca de 8 

ha (hectares), subdivida em três áreas específicas: clareira central, área das pernas de 

aproximação de aeronaves e área da clareira do queimador. As pernas de aproximação, 

aberturas feitas na floresta destinadas para o pouso de aeronaves, trazem as cargas da sonda 

e suprimentos diversos durante a operação exploratória da área. Na extremidade de cada 

uma das pernas deve ser montada uma Clareira de Fuga, que é uma área limpa e nivelada, 

com 70x70 m, para resgates emergenciais. O Quadro 5.7 traz a área desmatada em uma 

amostra de 20 poços de produção na Bacia do Solimões, bem como a área média de mata 

suprimida para estes poços. 
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Quadro 5.7 - Área desmatada em uma amostra de vinte poços de 
produção 

Poço Área (ha) Poço Área (ha) 

7LUC 0039HPAM 2,9177 7-RUC-103DP-AM 1,9478 

7RUC 0039HPAM 1,0526 7-RUC-96HP-AM 3,8393 

9-RUC-63D-AM 1,2441 7LUC 0022DPAM 2,0980 

7-RUC-93DP-AM 0,8246 7LUC 0024DPAM 1,2847 

7RUC 0042HPAM 1,2406 7-LUC-79DPA-AM 2,5016 

7-RUC-108DP-AM 0,8107 7LUC 0025 AM 1,6935 

7-RUC-83H-AM 2,5601 7-LUC-52HP-AM 2,4898 

7-RUC-54HP-AM 2,4319 7LUC 0013D AM 3,2284 

7-RUC-92DP-AM 3,3739 7LUC 0029H AM 0,9130 

7-RUC-62HP-AM 4,5766 7LUC 0027 AM 1,2393 

Média dos Poços   2,1134 

Entre campos em produção, os campos Leste do Urucu e Rio Urucu são os principais, com 

vazões muito superiores (até uma ordem de grandeza) quando comparado aos demais 

campos da bacia (Figura 5.13). Também é evidente nos gráficos que os campos de Arara 

Azul, Rio Urucu, Sudoeste do Urucu e Leste do Urucu são produtores de óleo, enquanto os 

campos de Araracanga, Carapanaúba e Capiúba têm o gás como principal fluido produzido 

(Figura 5.13 5.13). De acordo com os Planos de Desenvolvimento fornecidos pela ANP, todos 

os campos produzem de reservatórios com surgência natural. O mecanismo primário de 

produção, por sua vez, é o de gás em solução no campo do Rio Urucu, com expansão 

volumétrica nos campos de Araracanga e Capiúba, e capa de gás nos demais campos. 

A análise das curvas de produção por campo (Figura 5.13 5.13) permite fazer alguns 

comentários adicionais. No caso dos campos de Arara Azul e Araracanga, embora as vazões 

sejam baixas, têm se mantido relativamente estáveis nos últimos anos. Os campos de 

Carapanaúba e Capiúba, por sua vez, apresentam baixos níveis de produção de petróleo 

combinado com relevante produção de água. O campo de Sudoeste do Urucu mostra um 

acentuado aumento da vazão de água nos últimos anos, sugerindo uma canalização de água 

no reservatório que pode estar dificultando a produção de petróleo. Finalmente, nos campos 

do Rio Urucu e Leste do Urucu, observa-se uma clara tendência de crescimento da produção 

de gás acompanhada por um forte declínio na produção de petróleo. Tal comportamento se 

reflete diretamente nas curvas de produção total da bacia (Figura 5.13), já que estes dois 

campos possuem vazões muito superiores às dos demais. Embora os dados disponibilizados 

não permitam explicar o padrão observado nas curvas, é possível levantar duas possíveis 

causas: início da produção da capa de gás ou decréscimo da pressão do reservatório a um 
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nível próximo da pressão de bolha. Ambas implicariam em uma possível redução da produção 

e da vida útil dos campos. 

Fonte: ANP (2019k).

 

Figura 5.13 – Curvas de produção de petróleo, gás natural e água dos campos da Bacia do 
Solimões. 

São enormes os desafios operacionais e logísticos enfrentados pela indústria do petróleo em 

uma região remota coberta pela floresta Amazônica, como a Bacia Sedimentar do Solimões. 
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As características dos projetos E&P existentes na região refletem a necessidade de enfrentar 

esses desafios em condições de economicidade, com segurança e o menor impacto ambiental 

possível.  

Tendo em vista esses desafios, pode-se representar de forma simplificada o modelo de 

produção adotado pela Petrobras na região pela Figura 5.14 5.14. O modelo compreende a 

interligação dos campos de menor porte, sem capacidade de processamento próprio, com um 

polo de processamento central localizado próximo aos campos de maior porte, por meio de 

dutos multifásicos. Nesse modelo, reduz-se a necessidade de abertura de estradas, 

circulação de mão de obra, materiais e equipamentos, minimizando os impactos ambientais 

da operação. Devido ao posicionamento remoto dos campos, todos são gerenciados por um 

único centro de controle de onde é possível monitorar a atividade dos poços e enviar 

comandos automatizados de operação. 

Todo o fluido é processado e armazenado no polo central. Na fase inicial do projeto, o petróleo 

era transportado em balsas pelo Rio Urucu até Coari e, em seguida, pelo Rio Solimões até 

Manaus. Atualmente, desde o início da operação do poliduto Urucu-Coari e do gasoduto 

Coari-Manaus, o gás é escoado por gasoduto até a refinaria, em Manaus, e o petróleo 

transportado por duto até o terminal aquaviário em Coari, e partir daí, escoado por meio de 

balsas/navios. 

 
Figura 5.14 – Diagrama esquemático simplificado do modelo de produção, processamento e 
escoamento de petróleo e gás natural nos campos da bacia do Solimões. 

A distribuição geográfica dos elementos que compõem a infraestrutura de produção e 

escoamento de petróleo e gás da bacia do Solimões é apresentada nos mapas da Figura 
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5.15, que abrange a área dos campos de petróleo e gás até a cidade de Manaus, e da Figura 

5.16Figura 5.16, que detalha a área dos campos da região do Rio Urucu até a cidade de Coari. 

Segundo os Planos de Desenvolvimento estudados, os poços em operação encontram-se 

interligados por dutos multifásicos de 14” que realizam o escoamento da produção até o Polo 

Arara, cuja Unidade de Processamento engloba manifolds para conexão dos dutos, vasos 

separadores trifásicos, coletor de condensado, dessalgadoras, torre estabilizadora, 

trocadores de calor, resfriadores e unidade de processamento de gás natural (UPGN). A 

primeira etapa do processamento separa a produção dos campos em óleo, gás e água. O 

óleo é armazenado em tanques para posterior escoamento, enquanto o gás é direcionado 

para a UPGN. A água produzida, por sua vez, é enviada para a Estação de Tratamento de 

Efluentes, onde se efetua a remoção de resíduos sólidos e oleosos. 

Na região existe uma UPGN localizada no complexo de Urucu com capacidade de 

processamento de 12,2 mil m3 de gás natural por dia. A fração mais pesada é liquefeita, dando 

origem ao LGN (Líquido de Gás Natural), que em seguida é fracionado em GLP (Gás 

Liquefeito de Petróleo) e gasolina natural (C5+). O restante do gás, predominantemente 

constituído por metano e etano, é encaminhado para um sistema de compressão. 

Os produtos resultantes do processamento recebem então os seguintes destinos: 

 O óleo e C5+ são transportados por um duto com cerca de 288 km de extensão e 14” 

de diâmetro até o Terminal de Solimões, em Coari, de onde seguem por navio até a 

Refinaria de Isaac Sabbá (REMAN), em Manaus.  

 O GLP é transportado por um duto com aproximadamente 288 km de extensão e 10” 

de diâmetro até o Terminal de Solimões, em Coari, de onde segue por balsas para as 

distribuidoras. 

 O Gás natural, após a compressão, em parte retorna aos campos para reinjeção e o 

restante é transportado até a REMAN através do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 

aproximadamente 660 km de extensão e 18-20” de diâmetro. 

 A água é direcionada para poços de descarte completados em uma formação mais 

rasa, não produtora e isolada do lençol freático. 

O sistema de tratamento de águas contaminadas e oleosas do Polo Arara recolhe as 

drenagens de fundo de tanque, torres de resfriamento, lavagens de pisos industriais, tubovias, 

áreas de processo, bombas de transferência e bacias de tanques. Depois de passar por um 

processo que inclui a separação de resíduos sólidos grosseiros e a retiradas do óleo, a água 
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é descartada no sistema pluvial de acordo com a Resolução CONAMA 430/11. O resíduo 

oleoso do sistema de tratamento de efluentes é encaminhado para um sistema de 

reprocessamento que separa óleo e água. A água é encaminhada para o sistema de água 

produzida e o óleo é direcionado para os tanques de óleo. As borras oleosas, bem como todos 

os resíduos gerados na operação, são encaminhadas para uma Central de Resíduos, onde é 

realizado seu beneficiamento e armazenamento. Após o transporte fluvial em balsas até 

Manaus, os resíduos são levados em caminhões até uma empresa de gerenciamento de 

resíduos industriais para incineração ou coprocessamento. 

Quanto às perspectivas futuras das atividades E&P nos campos atualmente em operação, os 

Planos de Desenvolvimento disponibilizados pela ANP preveem término da produção entre 

os anos de 2025 e 2033, seja por conta do vencimento do prazo de contrato de concessão, 

ou dos resultados das análises técnicas e econômicas dos projetos. Apesar disso, ao menos 

nos casos dos campos Rio Urucu e Leste do Urucu, os dados de reservas e de produção 

permitem inferir que a vida útil do campo possa se estender ainda por vários anos. De fato, 

os Planos de Desenvolvimento destes dois campos, preveem a possibilidade de extensão da 

produção até o ano de 2040. Desta forma, as atividades de descomissionamento na região, 

caso ocorram, deverão se restringir a alguns dos campos de menor porte. 

Para o campo do Juruá, que recentemente teve seu contrato de concessão rescindido pela 

ANP, o Plano de Desenvolvimento elaborado pela Petrobras em 2012 previa que a produção 

dos poços seria coletada por linhas de surgência em fluxo multifásico. Um duto com 123 km 

de comprimento e 18” de diâmetro e uma unidade de tratamento de gás natural seriam 

construídos para transportar o gás até o Polo Arara e processá-lo. Um sistema de 

compressão, a ser instalado no mesmo polo, elevaria a pressão do gás até o patamar 

necessário para escoá-lo pelo gasoduto que chega até Manaus. Com a rescisão do contrato 

de concessão, o campo deverá ser futuramente incluído no processo de Oferta Permanente, 

desde que apresente os requisitos técnicos (ANP, 2019j). Caso isso ocorra, a viabilidade 

econômica do projeto certamente dependerá do acesso de uma eventual nova empresa 

operadora ao Polo Arara ou, a construção de novas instalações em decorrência do 

desempenho dos blocos exploratórios atualmente ativos na região. 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    78

 

Figura 5.15 – Mapa de distribuição da infraestrutura de produção e escoamento de petróleo e gás natural da Bacia do Solimões. 
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Figura 5.16 – Mapa de distribuição dos elementos que compõem a infraestrutura de produção e escoamento de petróleo e gás natural 
da Bacia do Solimões, com foco na área entre os campos da região do Rio Urucu e a cidade de Coari. 
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5.5 Transporte 

A implementação do sistema de escoamento de hidrocarbonetos da Província Petrolífera de 

Urucu3, ocorreu em 1996, na região de Urucu-Coari, com a implantação das seguintes 

atividades: 

 Construção de um poliduto para transporte de diferentes líquidos, com dimensão de 

14” e extensão estimada de 276 km, enterrado em valas com profundidades próximas 

de 1,5 m a 2 m, entre a área de produção de Urucu e um ponto na proximidade de 

Coari, na margem direita do Rio Solimões, distante cerca de 360 km em linha reta até 

Manaus; 

 Implantação de um terminal para recebimento de Óleo e Gás e subsequente embarque 

em barcaças e/ou navios, em um ponto localizado próximo ao lago Puraquê, 

denominado Terminal Coari, acima do ponto de destino do poliduto e que dista cerca 

de 12 km da cidade de Coari; 

 Realização de transporte fluvial de Gás Natural Liquefeito (GNL) e óleo, em barcaças 

e/ou navios, do Terminal de Coari até o terminal da Refinaria de Manaus (REMAN), 

em Manaus. 

O gasoduto Urucu-Coari-Manaus iniciou as operações em 2009 e tem capacidade de 

transportar 5,5 milhões de metros cúbicos/dia (PETROBRAS, 2019). O gasoduto liga as 

unidades de produção localizadas no Polo Arara, em Urucu, até a cidade de Manaus e tem 

extensão de 663,2 km (trecho Urucu - Manaus), além de 139,3 km em nove ramais (Quadro 

5.8) (EPE, 2018; ANP, 2019o; TAG, 2019). 

O gás natural transportado neste gasoduto chega às usinas Manauara, Tambaqui, Jaraqui, 

Aparecida, Mauá, Cristiano Rocha e Ponta Negra que possui capacidade de geração de 760 

MW. Todos os gasodutos são de propriedade da Transportadora Associada de Gás S.A. 

(TAG). 

  

 
3 “Província Petrolífera de Urucu” é a denominação das instalações da Petrobras que compõem a Base de Operações Geólogo 
Pedro de Moura (BOGPM), a maior reserva de gás natural nacional, localizada na Bacia do Solimões, município de Coari (AM), 
em uma área distante cerca de 650km de Manaus (AM) (ABREU et. al, 2019). 
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Quadro 5.8 - Características dos Gasodutos de transporte 

Duto (Nome) Proprietário 
Diâmetro 

(polegada) 
Comprimento 

(km) 
Município de 

Origem 
Município 
Destino 

Capacidade 
(m3) 

Coari-Manaus (Trecho 
A&B1) Ramal Coari 

TAG 4 21,5 Coari Coari 80 

Coari-Manaus (Trecho 
B1) Ramal Codajás 

TAG 3 25 Codajás Codajás 80 

Coari-Manaus (Trecho 
B2) Ramal Anamã 

TAG 3 26,5 Anamã Anamã 80 

Coari-Manaus (Trecho 
B1) Ramal Anori 

TAG 3 31 Anori Anori 80 

Coari-Manaus TAG 20 383 Coari Manaus 120 

Coari-Manaus (Trecho 
B2) Ramal Manacapuru 

TAG 3 8 Manacapuru Manacapuru 80 

Coari-Manaus (Trecho 
B2) Ramal Iranduba 

TAG 3 9 Iranduba Iranduba 80 

Coari-Manaus - Ramal 
UTE Aparecida 

TAG 14 17,52 Iranduba Manaus 80 

Coari-Manaus (Trecho 
B2) Ramal Caapiranga 

TAG 3 10,5 Caapiranga Caapiranga 80 

GARSOL (Urucu-Coari) TAG 18 279 Coari Coari 120 

Fonte: EPE (2018); ANP (2019o); TAG (2019). 

As infraestruturas que atendem ao escoamento e transporte da produção de petróleo e gás 

na região são as seguintes: 

 Unidade de Processamento de Gás Natural de Urucu (Coari), que opera desde 1993, 

com capacidade de 12.200 mil m3/d; 

 Refinaria de Petróleo - Refinaria Isaac Sabbá (REMAN), localizada em Manaus, que 

opera desde 1956, e, desde 2000, apresenta capacidade de refino de 7.300 m3 de 

petróleo por dia; 

 Terminal de petróleo e derivados (TA Coari): terminal aquaviário, de propriedade da 

Petrobras, operado pela Transpetro, localizado no município de Coari, com 

capacidade de armazenagem de 62.817 m3 para derivados, e de 19.610 m3 para GLP, 

com calado de 10,3 m, que opera desde 2001; 

 Terminal de petróleo e derivados (TA Manaus), terminal aquaviário localizado no 

município de Manaus, com calado de 13 m, que opera desde 2002; 

 Gasoduto Coari-Manaus: 383 km de extensão;  

 Poliduto Urucu-Coari: 279 km de extensão; 
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 Oito Pontos de Entrega de Gás Natural, localizados nos municípios de Anamã, Anori, 

Caapiranga, Coari, Codajás, Iranduba, Manacapuru e Manaus. 

A principal rota fluvial utilizada pelas embarcações para o transporte de petróleo se dá pelo 

rio Solimões no trajeto Coari-Manaus, além disso, existem embarcações menores que levam 

suprimentos até a Base de Operações Geólogo Pedro Moura (BOGPM), pelo rio Urucu. A 

seguir são detalhadas as características dos terminas e do gasoduto de transporte. 

5.5.1 Terminal Aquaviário de Coari 

Terminal operado pela Transpetro é responsável pelo escoamento do petróleo e gás natural 

produzidos Polo Arara, região de Urucu, cujos derivados contribuem para o abastecimento 

das regiões Norte e Nordeste do País. Está situado na margem direita do rio Solimões, a 16 

km a montante da cidade de Coari e a 2 km à jusante da comunidade de Vila Lira, município 

de Coari. Com endereço no Lugarejo de Porto Urucu, s/n, CEP 69460-000, Margem Direita, 

Zona Rural, Coari/AM e coordenadas geográficas 03°56’20”S e 63°10’00”O (TRANSPETRO, 

2013). 

Recebe o petróleo e o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) da Petrobras UN-BSOL, pelo 

Oleoduto Rio Solimões (ORSOL I), armazena e entrega para transporte em balsas e navios, 

com a finalidade de abastecimento de petróleo da Refinaria de Manaus (Reman) e suprimento 

do mercado de GLP nos estados do Pará, Rondônia, Maranhão e parte do Ceará e de 

Pernambuco. Na REMAN, o petróleo transformado em derivados, como diesel, gasolina e 

GLP, armazenado em tanques e esferas, e, posteriormente, enviado para as companhias 

distribuidoras, que atendem Manaus e demais municípios do Estado do Amazonas e também 

outros Estados da Região Norte (TRANSPETRO, 2019).  

Os Oleodutos ORSOL I e II são formados por dois dutos de cerca de 281 km cada, com 

diâmetros de 11” e 14”, e transportam petróleo e GLP, com origem e destino no Terminal de 

Coari/AM e na UPGN-Urucu (Coari/AM) (TRANSPETRO, 2019). 

O TA-Coari possui tancagem instalada com capacidade de armazenamento da ordem de 

78.000 m3, distribuída em três tanques de 20 mil m3 para petróleo e seis esferas de 3.000 m3 

para GLP. Recebe em média 20 navios e 20 balsas por mês, movimenta um volume de 270 

mil m3 de petróleo e GLP nas operações de carregamento. O Terminal possui quatro bombas 

para transferência de petróleo e duas bombas para transferência de GLP. Para transferência 
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do petróleo Urucu são utilizadas três bombas de 700 m3/h de vazão e uma bomba reserva, e 

para transferência de GLP é utilizada uma bomba de 600 m3/h de vazão e uma bomba reserva. 

O Terminal possui dois píeres fluviais principais flutuantes, um para navios e balsas que 

carregam petróleo e outro para navios e balsas que carregam GLP. Ambos utilizam braços de 

carregamento e um píer flutuante destinado a carga seca, embarque/ desembarque de 

pessoal e atracadouro para embarcações de apoio. Os píeres flutuantes, POF 1 e POF 2, têm 

Porte Bruto de 30.000 t, calado de 10,3 m e LOA de 180m (TRANSPETRO, 2019). 

“A aproximação do Terminal ocorre em trecho fluvial que permite a 

navegação de navios petroleiros de até 30.000 TPB e calado máximo de 

8,50m (carga total) na época da cheia, reduzindo-se para 7,00 m na época 

da seca (carga reduzida em função do calado). Os navios podem demandar 

as instalações do terminal somente à luz do dia, e dependem exclusivamente 

de disponibilidade de berço e condições meteorológicas favoráveis 

(TRANSPETRO, 2019). O porto da cidade de Coari e o porto do Terminal 

Aquaviário de Coari não possuem serviços especiais de controle de tráfego e 

navegação. O tráfego marítimo no Rio Solimões é administrado pela 

Capitania dos Portos de Manaus” (TRANSPETRO, 2013). 

O porto da cidade de Coari e o porto do Terminal Aquaviário de Coari não possuem serviços 

especiais de controle de tráfego e navegação. O tráfego marítimo no Rio Solimões é 

administrado pela Capitania dos Portos de Manaus. Informações adicionais, normas e avisos 

vigentes podem ser obtidos diretamente no site da Capitania dos Portos de Manaus: 

http://www.cfaoc.mar.mil.br. 

5.5.2 Terminal Aquaviário de Manaus 

O TA–Manaus é um terminal fluvial localizado na margem esquerda do Rio Negro, 3,7 km a 

montante da confluência do Rio Negro com o Rio Amazonas, e distante 8,3 km do centro 

urbano da cidade de Manaus (TRANSPETRO, 2012). Está instalado em área fluvial próximo 

à Refinaria de Manaus (Reman), com três berços de atracação: berço de montante, berço de 

jusante e cais de barcaça, sendo suas configurações iguais à de píer em “T” (TRANSPETRO, 

2012). 

O Terminal é destinado às operações portuárias de carga, descarga de navios e barcaças. 

Possui três píeres flutuantes, dois exclusivamente para navios, que pode ser utilizado para 

operação de barcaças e um exclusivo para as barcaças. Os píeres são utilizados para carga 
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e descarga de petróleo e derivados, abastecimento de bunker e carga de estireno. O Terminal 

não possui tancagem própria e funciona como intermediário nas operações. As 

movimentações de petróleo e derivados são realizadas pela Refinaria de Manaus (Reman), 

sendo que o estireno é recebido exclusivamente no berço de jusante e destinado a empresa 

Videolar. Os limites de competência entre as unidades operacionais são definidos por meio 

de procedimento mútuo de operação. O Terminal recebe cerca de 22 navios e o equivalente 

a 55 balsas por mês, movimentando 550 mil metros cúbicos de petróleo e derivados nas 

operações de carga e descarga (TRANSPETRO, 2012). 

O petróleo Urucu e Cabiúnas consumido pela Reman, vindo sobretudo do TA–Coari e da 

Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, passa pelo TA–Manaus. A Reman abastece o Estado 

do Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e parte do Pará, e ainda exporta para Colômbia e 

Bolívia. A produção de derivados corresponde a 45% do consumo da região, e o restante é 

destinado a outros portos, passando pelo TA–Manaus (TRANSPETRO, 2012). 

O trecho fluvial em o Terminal está localizado permite a navegação de navios petroleiros 

destinados ao TA–Manaus de até 66.000 DWT (peso total do navio em toneladas) e calado 

máximo de 11,50 metros para o POF- 1 e POF- 3, e 7.000 DWT e calado de 4,20 metros para 

o PO-2 (carga total) na época da cheia (TRANSPETRO, 2012). 

As embarcações podem demandar as instalações do Terminal independentemente do horário, 

exceto navios químicos, cuja atracação só é permitida em período diurno, ou, no caso do 

POF- 1, navios que possuam comprimento total inferior a 120 metros (TRANSPETRO, 2012). 

Não há restrições quanto ao limite de calado. No entanto, a limitação de calado para os navios 

que operam no TA–Manaus ocorre em decorrência da passagem na barra norte do Rio 

Amazonas, que é de 11,50 m (39 pés) (TRANSPETRO, 2012). O deslocamento máximo das 

embarcações autorizadas para atracar no TA–Manaus é de 66.000 toneladas para os POF- 1 

e POF- 3, e de 7.000 toneladas para o POF- 2 (TRANSPETRO, 2012). 

O porto do TA–Manaus não possui serviço especial de controle de tráfego e navegação. O 

tráfego marítimo no Rio Solimões é administrado pela Capitania dos Portos de Manaus. 

Informações adicionais, normas e avisos vigentes podem ser obtidos diretamente no site da 

Capitania dos Portos de Manaus: http://www.cfaoc.mar.mil.br. 

5.5.3 Gasoduto Coari-Manaus 

No instalação do gasoduto Coari-Manaus, a área total a ser efetivamente desmatada, 

envolveu todo o complexo do gasoduto (faixa de servidão; clareiras para a deposição de dutos 
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e inspeção de válvulas de bloqueio; alojamentos, e estradas vicinais), o que correspondeu a 

cerca de 6,0 km2, que foi somada a uma área anteriormente desmatada de 2,0 km2 e totalizou 

8,0 km2 de remoção da vegetação. Em todos os casos, a paisagem degradada deve ser 

recomposta com vegetação arbórea. A faixa de servidão de passagem do gasoduto, com 20 

m de largura, e as clareiras de válvulas são as únicas áreas que, por questões de segurança, 

não recebem vegetação arbórea, devendo ser mantida a cobertura com gramíneas, durante 

toda a fase de operação do duto. 

5.6 Descomissionamento 

O descomissionamento das instalações de óleo e gás tem início quando todas as alternativas 

para a recuperação de hidrocarbonetos em um campo estejam esgotadas e não seja mais 

possível estender a vida útil das jazidas sem causar novos riscos ambientais e operacionais 

(ANP, 2019g). Nesta fase as operadoras que atuam na Bacia do Solimões devem seguir as 

instruções dadas pelas resoluções específicas da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP). Ressalta-se que não está previsto descomissionamento de grandes 

estruturas que sustentam as atividades de produção de petróleo e gás natural na Bacia do 

Solimões. 

A Resolução ANP n° 817/2020 regula o “descomissionamento (desativação) de instalações 

de exploração e produção de petróleo e gás natural, do procedimento de devolução de áreas 

à ANP (com inclusão na Oferta Permanente) e da alienação e reversão de bens” (ANP, 2020). 

Segundo esta Resolução, o concessionário fica obrigado a entregar à ANP o Programa de 

Desativação de Instalações (PDI) contemplando as atividades de descomissionamento de 

instalações de forma segura, com o fim demitigar os riscos à vida humana, ao meio ambiente 

e aos demais usuários, observando todas as normas pertinentes estabelecidas nesta 

Resolução. 

Os Estudos Ambientais consultados preveem ações de Recuperação Ambiental da área logo 

após o encerramento das intervenções (PETROBRAS/AMPLA, 2014a; 2014b). Tal 

recuperação deve contemplar a remoção e a destinação adequada de todos os resíduos 

resultantes do processo de ocupação, assim como a reconstituição topográfica do terreno 

para sua conformação inicial, através de obras de engenharia como: regularização da 

topografia; terraceamento; curvas de nível; nivelamento de sulcos e ravinas; corte e 

canalização das águas para escoamento em direção à floresta e outras técnicas de controle 
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de erosão e manejo da drenagem. A adequação da drenagem suaviza o escoamento das 

águas pluviais, evitando o acúmulo e a intensificação dos processos erosivos (op. cit.). 

As medidas de recuperação ambiental deverão ser implementadas de modo sistemático, com 

a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) que prevê as 

regras básicas para a recuperação dos impactos ambientais decorrentes da atividade 

exploração de petróleo e gás e estabelece parâmetros para o planejamento, desenvolvimento 

e execução do manejo adequado da exploração dos recursos naturais. Um PRAD adequado 

deve contemplar ações de recuperação que considerem o potencial existente no próprio 

ecossistema do entorno, e que garantam a perpetuação da biodiversidade local através da 

recomposição vegetal com espécies nativas mantidas no banco de sementes, além de 

proporcionar a capacidade de reconstituição do ambiente degradado através de métodos de 

reestruturação do solo impactado. 

Neste contexto, ressalta-se que as características locais físicas como clima, solo, relevo, 

drenagem superficial, entre outros, variam extremamente na Amazônia, tanto territorialmente 

quanto ao longo do ano. Nesta região, os padrões de regeneração obedecem a três 

mecanismos básicos: 

 Banco de sementes - estoque de sementes latentes de espécies pioneiras presentes 

no solo da floresta;  

 Banco de plântulas - formada pelo conjunto de indivíduos juvenis estabelecidos no 

sub-bosque, que pode incluir parte vegetativa de indivíduos atingidos e que possuem 

a capacidade de rebrotar de troncos e raízes; 

 Chuva de sementes - dispersão de sementes das áreas vizinhas para o interior das 

áreas atingidas. 

Inserido no processo de Descomissionamento está previsto o abandono do poço, que pode 

ser temporário (com previsão de retorno futuro) ou definitivo (sem previsão de retorno à área), 

O abandono de poços faz parte do escopo das atividades de construção e intervenção de 

poços, para garantir sua integridade, através da colocação de tampões de lacre nos poços 

com a finalidade de impedir a mistura de diferentes formações e a saída de fluidos para o 

meio ambiente. Os esquemas de abandono de poços devem seguir os requisitos e 

fundamentos estabelecidos a partir da Resolução ANP 817 de 2020 que instituiu o Programa 

de Descomissionamento de Instalações (PDI) (ANP, 2020).  
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Como exemplo de descomissionamento de poços da bacia do Solimões, seguem os 

procedimentos apresentados pela operadora ROSNEFT, para o poço exploratório de petróleo 

Macieira-02 (ROSNEFT, 2017): 

 Remoção de toda e qualquer sucata, fios, material plástico, lixo, produtos químicos e 

outros insumos utilizados na atividade; 

 Tratamento e remoção, para local apropriado, dos solos contaminados assim como 

dos resíduos de petróleo e/ou produtos e componentes químicos utilizados na 

exploração; 

 Remoção dos bens não utilizáveis e descarte dos entulhos em locais apropriados para 

disposição final; 

 Revolvimento do terrapleno e re-aterro de todas as cavidades até o nível do terreno 

circundante; 

 Revegetação dos taludes de corte e dos aterros; 

 Os equipamentos de superfície dos poços abandonados definitivamente devem ser 

removidos para local apropriado para estocagem ou descarte; 

 Manter a segurança do poço, mesmo abandonado. 

 

5.7 Gestão de Resíduos e Efluentes 

Durante as etapas de instalação, operação e desativação, o tratamento de resíduos sólidos 

deve seguir a legislação nacional vigente e atender às normativas da Resolução no 430, de 

13 de maio de 2011  e de referências definidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

As atividades da indústria do petróleo geram uma gama extensa de resíduos e efluentes de 

diferentes naturezas, que necessitam diferentes cuidados e tratamentos para evitar danos 

ambientais. As empresas que atuam na região possuem instrumentos de gestão interna tais 

como os Planos de Gerenciamento de Resíduos, que têm a finalidade de treinar os 

trabalhadores e proteger o meio ambiente no entorno das edificações que conformam a planta 

e os sistemas de transporte. 

As operadoras que atuam na Bacia do Solimões seguem protocolos de gestão de resíduos 

nas diversas etapas da cadeia produtiva. A Petrobras classifica os resíduos como perigosos 

e não perigosos de acordo com as definições reportadas na ABNT NBR 10004:2004, que 
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classifica os resíduos sólidos quanto aos riscos potenciais à saúde pública e ao meio 

ambiente, para que possam ser gerenciados de maneira adequada (ABNT, 2004). 

Os dados indicam que há um avanço tecnológico na cadeia produtiva no sentido de diminuir 

os resíduos perigosos sem, contudo, prejudicar a produção anual. Em apenas três anos, os 

resíduos perigosos reduziram cerca de 37%, enquanto os resíduos não perigosos 

decresceram quase 50% no mesmo período. 

Durante a etapa de construção do poço de petróleo são produzidos constantemente resíduos 

sólidos e efluentes nas formas de águas servidas e esgotos do canteiro de obras implantado 

no local do empreendimento. 

Os principais resíduos gerados, segundo o tipo de instalação, são: 

 Oficina: óleo queimado, diesel de lavagem de peças, sucata, trapos contaminados de 

óleo e diesel; 

 Alojamento / Lavanderia e Banheiros: papel, plástico e esgotos; 

 Enfermaria: restos de curativos e equipamentos médicos; 

 Cozinha: plástico, metais e resíduos alimentares e orgânicos; 

 Escritório: papel e cartuchos de tintas para impressoras, pilhas e baterias de celulares; 

 Sonda: água utilizada no processo de perfuração. 

O objetivo geral dos programas propostos para o gerenciamento de resíduos e efluentes deve 

ser assegurar: o estabelecimento de procedimentos de controle de forma a garantir a geração 

do menor volume possível de resíduos e efluentes decorrentes da atividade; a segregação e 

a reciclagem da maior quantidade de resíduos possível; e, que os efluentes e resíduos sejam 

coletados, estocados, transportados e dispostos de maneira adequada, com o menor impacto 

possível sobre o meio ambiente.  

O tratamento de resíduos sólidos e efluentes deve considerar a identificação das fontes de 

poluição associadas com as atividades e dos materiais que podem impactar o meio ambiente; 

e, também, a busca por parceiros habilitados que possuam tecnologias adequadas para o 

armazenamento, transporte e descarte apropriados. 

5.7.1 Água produzida e cascalhos de perfuração 

A água produzida é toda reinjetada. A Licença de Operação n° 078/93-15 1ª Alteração autoriza 

o descarte de água salina na Formação Alter do Chão, nos Campos de Rio Urucu (RUC), 

Leste de Urucu (LUC), Sudoeste de Urucu (SUC), Carapanaúba (CRP) e Cupiúba (CUP). 
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Durante a auditoria foi informada que semanalmente são coletadas amostras da água 

produzida para avaliação (teor de óleo e graxa e outros parâmetros). Importante notar que a 

LO n° 078/93-15 1ª não estabelece a necessidade de monitoramento da água produzida ou 

da formação Alter do Chão. Entretanto, após Não Conformidade emitida pela ANP, a 

Petrobras converteu para monitoramento um poço dessa formação e planeja converter outros 

dois poços para a mesma finalidade. 

Os cascalhos de perfuração são colocados em dique impermeabilizado durante a atividade 

de perfuração. Ao término da atividade, o dique é coberto, aterrado e a área é reflorestada. 

Essa técnica foi apresentada e aprovada pelo IPAAM por meio do Relatório de Controle 

Ambiental (RCA). A Petrobras informou que seria inviável recolher todo o cascalho gerado, 

por esse motivo, essa solução aprovada pelo órgão ambiental, seria mais viável em termos 

econômicos e logísticos. 

Dados de volumes de cascalhos de perfuração e água produzida não foram encontrados. No 

entanto, as operadoras asseguraram destinação apropriada. 

5.7.2 Efluentes 

Os efluentes sanitários são destinados para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), 

autorizada pela Licença de Operação LO nº 173/99-12 (válida até 24/08/2020), que traz como 

condicionante a necessidade de monitoramento trimestral dos efluentes, através de amostras 

coletadas na entrada e na saída da ETE, com envio semestral dos laudos para o IPAAM. 

Importante observar que é permitida somente a utilização de fluido de perfuração de base 

aquosa. 

A província petrolífera de Urucu possui Licença de Operação nº 173/99-12, que autoriza uma 

Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), e, também, a operação do pátio de resíduos na 

Base de Operações Geólogo Pedro Moura (BOGPM). 

5.8 Mão-de-Obra 

A circulação de mão-de-obra envolvida nas atividades de exploração foi analisada a partir de 

informações contidas em Estudos e Avaliações Ambientais realizados por empresas do setor 

de petróleo e gás natural (recursos convencionais) para licenciamento dos empreendimentos 

terrestres de exploração, produção e transporte de petróleo e gás natural (ROSNEFT, 2017; 

PETROBRAS/UFAM, 1996 e 2003). Alguns dados foram obtidos em entrevista com dirigentes 
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da empresa Rosneft4, que realiza atividades de exploração e produção de petróleo e gás na 

Bacia do Solimões. 

As instalações existentes na região, consideradas neste indicador, foram:  

 Petrobras - construção de um poliduto para transporte de líquidos entre a área de 

produção de Urucu e um ponto próximo à cidade de Coari, a implantação de um 

Terminal para recebimento de óleo e gás e subsequente embarque em barcaças e/ou 

navios em um ponto localizado próximo ao lago Puraquê, e o transporte fluvial de gás 

natural liquefeito e óleo, feito por meio de barcaças e/ou navios, do Terminal até a 

Refinaria de Manaus, pelo rio Solimões (PETROBRAS/UFAM, 1996); 

 Rosneft Brasil - extração e tratamento de minerais, com pesquisa através de processo 

de prospecção em profundidade, através do poço exploratório de petróleo Macieira-02 

(ROSNEFT, 2017). 

O EPIA/RIMA do poliduto Urucu-Coari aponta que a atividade da Petrobras repercutiu 

significativamente sobre o desenvolvimento da cidade de Tefé, a mais próxima do caminho 

fluvial adotado e com a melhor infraestrutura de serviços do médio Solimões. As empresas de 

navegação montaram a base de suas operações na cidade-sede de Tefé e passaram a utilizar 

mão-de-obra que de 1986 até a data do EPIA se especializou no complexo transporte de óleo. 

À época, cerca de 300 (trezentos) fluviários estavam envolvidos com esta atividade, e 

recebiam salários considerados os mais altos da cidade de Tefé. A cidade passou a receber 

investimentos em instalações voltadas ao reparo e manutenção da frota crescente de 

transportadores (PETROBRAS/UFAM, 1996).  

A exploração de petróleo e gás natural nos campos de Urucu abriu caminhos para o 

estabelecimento da navegação em rios como o Tefé e o Urucu, com o estímulo ao crescimento 

dos negócios das empresas de navegação e, como consequência, aumentou o risco de 

poluição destes corpos hídricos. Houve um aumento expressivo no número de viagens nos 

rios da área de estudo, em relação aos padrões do médio Solimões. No mês de abril de 1996, 

por exemplo, 35 (trinta e cinco) balsas transportadoras realizaram 150 (cento e cinquenta) 

viagens entre Porto Terminal, no rio Tefé, e a localidade de Caiambé, à jusante da sede do 

município, no rio Solimões, onde o produto é transferido para o navio Presidente Floriano, que 

servia de tanque. (op. cit.). 

 
4 Entrevista realizada em 28 de agosto de 2019. 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    91

O documento informa ainda que não havia densidade demográfica suficientemente elevada 

para impulsionar o incremento de transporte de passageiros na bacia hidrográfica regional. O 

tráfego existente atendia às populações residentes nas margens dos rios. Tal estudo também 

informa que 95% (noventa e cinco por cento) do transporte de toda a carga que circulava na 

Amazônia Ocidental era movimentada por via fluvial, e quase metade disso era composta de 

derivados de petróleo. 

O estudo considerou que, no nível micro-espacial, não haveria aumento do tráfego de balsas 

no trecho entre Porto Terminal e Tefé, já que era prevista a substituição deste tipo de 

transporte pelo poliduto, até a margem do rio Solimões. (op. cit.). O EPIA não apresentou 

dados quantitativos e/ou espacializados sobre o transporte de trabalhadores. 

5.8.1 Pesquisa Sísmica 

Em entrevista, a Rosneft informou que emprega, em média, 1500 trabalhadores na atividade 

de sísmica. Esses trabalhadores são, em geral, contratados, por empresa terceirizada, em 

cidades da região para atuar em aproximadamente 300 km de linhas sísmicas, durante cerca 

de nove meses, em levantamentos geofísicos, que demandam a ocupação de cerca de 700 

postos de trabalho alternados, em escala de 14/14 dias. A contratação de mão-de-obra local 

pode ser realizada para atividades de apoio, como, p. ex., auxiliares de serviços gerais e 

técnicos de segurança. A mão-de-obra mais especializada ocupa cerca de 80% dos postos 

de trabalho, e geralmente é proveniente de Manaus ou de outros locais do Brasil5. 

5.8.2 Perfuração Exploratória 

Na atividade de perfuração a Rosneft possuía de 200 a 500 pessoas empregadas direta ou 

indiretamente. Do início até o final da perfuração são empregadas cerca de 200 pessoas, com 

regime de trabalho de escala de 14 dias em campo, ocupando 100 postos de trabalho com 

menos de 20% contratados localmente (Rosneft, entrevista). 

São contratadas pessoas locais para atividades de apoio como auxiliares de serviços gerais 

e técnicos de segurança (mão-de-obra não especializada). A mão-de-obra mais 

especializada, para ocupar cerca de 80% dos postos de trabalho, é proveniente de Manaus 

ou de outros locais do Brasil. 

 
5 Entrevista realizada em 28 de agosto de 2019. 
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5.8.3 Infraestrutura 

A implantação do poliduto de transporte de petróleo e gás entre Urucu e Coari, no período 

compreendido entre março de 1997 e agosto de 1998, compreendeu a contratação de 1500 

pessoas, com estabelecimento de residência para trabalhar nas obras e executar tarefas em 

dois turnos. Foram contratadas 1200 pessoas na construção e no assentamento dos dutos e 

300 pessoas na construção do Porto Terminal. 

Os funcionários foram alojados em balsas apoiados por barcos/dormitórios do tipo comboio, 

que se deslocaram ao longo do Rio Urucu para acompanhar o avanço dos trabalhos. Foram 

construídas 25 clareiras na floresta para servir de apoio à construção do duto, com a 

instalação de alojamentos temporários que foram deslocados periodicamente para outros 

pontos, alinhados com a frente de obra. 

Para o abrigo dos trabalhadores, na área do Porto Terminal foram implantadas instalações no 

complexo dos canteiros de obras, localizadas em terrenos descampados e afastados cerca 

de 100 m da mata. 

5.8.4 Complexo de Urucu 

O Complexo de Urucu, da Petrobras, que produz todo óleo e gás natural da região, mobiliza 

cerca de 2000 funcionários, sendo cerca de 40% oriundos do município de Carauari. Salienta-

se que os números de funcionários expostos acima é sempre uma estimativa, pois estes 

variam ao longo do tempo em função do mercado, interesse em exploração, volume de 

produção, infraestrutura necessária, entre outros. 

5.9 Requisitos Legais e Melhores Práticas da Indústria do 
Petróleo e Gás Natural 

As atividades relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás no Brasil são 

regulamentadas por normas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), que também fiscaliza seu cumprimento junto às empresas que 

operam no setor. 

Já as melhores práticas são aquelas que minimizam os impactos ambientais associados às 

práticas usuais, e que já foram utilizadas com sucesso em atividades de petróleo e gás. 

Implicam em redução da infraestrutura necessária, como sondas de perfuração e vias de 
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acesso, e podem minimizar os impactos negativos, dentre outros os de desmatamento e 

contaminação dos recursos hídricos e do solo. 

Segundo as diretrizes do IBP (IBP, 2017), as Melhores Práticas e os procedimentos de 

referência empregados na indústria do petróleo visam a: 

 Aplicação de técnicas e procedimentos vigentes mundialmente consagrados nas 

atividades de Exploração e Produção; 

 Conservação de recursos petrolíferos, com a utilização de métodos e processos 

adequados à maximização da recuperação de hidrocarbonetos de forma técnica, 

econômica e ambientalmente sustentável, e com a correspondente mitigação do 

declínio de reservas e minimização de perdas na superfície; 

 Segurança operacional com o emprego de métodos e processos que assegurem a 

segurança das operações e contribuem para a prevenção de incidentes; 

 Preservação do meio ambiente e respeito às populações com a adoção de tecnologias 

e procedimentos associados à prevenção e à mitigação de danos ambientais e às 

pessoas. 

A implementação das melhores práticas se inicia na fase de planejamento das atividades. 

Para tal, devem ser realizados de estudos e ações voltados para a minimização de conflitos, 

impactos e dos riscos ambientais e sociais associados a este tipo de atividade. Devido à 

complexidade socioambiental da Amazônia, fatores como áreas protegidas, ecossistemas 

importantes, territórios de populações tradicionais e terras indígenas são extremamente 

relevantes. Comparada aos métodos tradicionais, a utilização de melhores práticas não 

implica em grandes custos e, a médio e longo prazo, geram economia. 

Segundo Finer et al. (2013), pode-se elencar as seguintes boas práticas por fase da atividade: 

 Pesquisa Sísmica:  

o Adotar uma abordagem integrada, com a utilização de modelagem 

computacional de subsuperfície que integre dados eletromagnéticos aéreos e 

dados de sísmica e perfuração já realizadas, de forma a minimizar a 

necessidade de novas aquisições sísmicas; 

o Sísmica - na sísmica 2D as linhas de separação devem ser de 1 km; este tipo 

de sísmica não requer a supressão de grandes árvores e as cargas explosivas 

são dispostas em buracos com intervalos de seis a nove metros; 

 Perfuração exploratória 
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o tornar todas as plataformas de perfuração e produção capazes de realizar 

perfurações direcionais, com alcance horizontal de 8 km, o que permite a 

perfuração de vários poços de um mesmo ponto, o que reduz impacto no 

terreno e desmatamento; 

o proibir a construção de novos acessos como, por exemplo, estradas entre 

poços produtores e instalações de processamento. As linhas entre os poços 

produtores e unidades de processamento devem seguir pela floresta, sem a 

abertura de acesso; 

o construir dutos com paredes mais grossas para suportar movimentos de terra 

e efeitos de erosão interna, dotados de ferramentas inteligentes de inspeção 

para detectar anormalidades e movimento lateral do duto, incluindo válvulas de 

fechamento automático; 

 Produção e Transporte 

o operar os poços produtores de maneira remota, “não tripulados”, com as flow 

lines do poço até a unidade de processamento, sem a necessidade de 

construção de estradas; 

o não instalar acampamentos no interior da floresta, mas somente em bancos de 

rios navegáveis; 

o realizar o transporte de pessoas e materiais apenas por vias aéreas e fluvial, 

sem a abertura de novas estradas, com a definição de limites no tamanho dos 

navios e na frequência das viagens; 

o reduzir a largura da faixa de servidão dos dutos, passando dos 20m adotados 

normalmente para uma largura proposta de 13 m, com a instalação de uma 

ponte para passagem de animais (canopy bridge) a cada 1 km; 

 Descomissionamento: 

o reservar recursos financeiros para atividades de descomissionamento que 

incluem remoção e remediação de materiais, solos e recursos hídricos 

contaminados, e reflorestamento com espécies nativas; 

Adicionalmente faz-se necessário planejar e estar preparado para atendimento de situações 

de emergência, como derramamento de óleo. 

Os Planos de Desenvolvimento dos campos produtores e das Diretrizes Estratégicas, 

disponibilizados pela ANP indicam que a Petrobras desenvolve ações e aplica procedimentos, 
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tecnologias e um conceito de produção que contribuem significativamente para mitigação dos 

riscos para a segurança, a saúde e o meio ambiente na região. 

A locação de todo o processamento, separação e estocagem da produção de petróleo e gás 

de todos os campos no Polo Arara, por exemplo, permite concentrar os serviços de combate 

a incidentes, equipamentos de logística e manutenção disponíveis em um único local, 

maximizando sua utilidade e minimizando o desmatamento para construção de estradas e 

facilidades diversas em cada campo. Sensores de fundo de poço e diversos equipamentos 

das unidades de separação e processamento de superfície estão ligados a um centro de 

gerenciamento que, além de monitorar e avaliar em tempo real dados como produtividade, 

tipo de fluido, pressão e temperatura, tem o poder de controlar válvulas, abrir e fechar poços 

e detectar a necessidade de intervenções. A preferência pelo uso de poços horizontais para 

a zona de óleo nos campos maior porte (Rio Urucu e Leste do Urucu) com o propósito de 

otimizar produção, acaba por reduzir a quantidade de poços necessários e, 

consequentemente, a demanda por desmatamento para locação de poços e instalações de 

superfície. Adicionalmente, a empresa usa como premissa a preferência pela utilização de 

bases antigas para evitar, sempre que possível, a abertura de novas clareiras na floresta. 

5.9.1 Aspectos relacionados à exploração e produção de recursos não-convencionais 

Além da avaliação voltada para os recursos convencionais, esse EAAS prevê uma análise 

dos potenciais impactos e oportunidades da exploração de recursos não convencionais na 

Bacia do Solimões, onde se considera a possibilidade de ocorrência de gás de folhelho na 

Formação Jandiatuba (EPE, 2017b). 

A exploração e produção de recursos não convencionais engloba, além de uma série de 

atividades comuns à pesquisa dos recursos convencionais, algumas características 

particularmente importantes (PROMINP/CTMA, 2016) e de particular relevância no contexto 

do EAAS Solimões. Em primeiro lugar, jazidas não convencionais têm ampla distribuição 

geográfica, podendo se estender por dezenas e até centenas de quilômetros quadrados, sem 

limites claramente identificáveis. Tal fato, combinado com o rápido declínio da produção por 

poço nesse tipo de reservatório, implica em uma permanente demanda pela perfuração de 

novos poços para manutenção e ampliação dos níveis de produção. O tamanho e extensão 

geográfica da malha de poços, por sua vez, requer intensa atividade operacional e logística 

para o transporte de equipamentos e instalação de facilidades de produção e escoamento. 
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Outra característica marcante é a perfuração de poços horizontais combinada com a aplicação 

de técnicas de fraturamento hidráulico. Além do uso intensivo de água, tais técnicas podem 

ocasionar a geração de sismos induzidos e a contaminação de aquíferos, caso não sejam 

tomadas as precauções adequadas. 

No Brasil, há pouca legislação sobre exploração de recursos não convencionais. A Resolução 

ANP nº 21/2014 trata das operações de fraturamento hidráulico em reservatórios não 

convencionais, estabelecendo definições e procedimentos relacionados com o projeto do 

poço, a análise de riscos, a aprovação e execução da operação e o sistema de gestão 

ambiental. No que se refere ao licenciamento ambiental, apesar da Lei Complementar nº 

140/2011 estabelecer que as atividades de E&P circunscritas a um único estado devam ser 

licenciadas pelo órgão estadual, o Decreto Federal nº 8.437/2015 determina que no caso dos 

recursos não convencionais, as atividades de produção devem ser licenciadas pelo órgão 

ambiental federal. 

Com o propósito de identificar e discutir eventuais lacunas existentes no marco 

legal/regulatório e estabelecer uma visão unificada de Governo, os Ministérios de Minas e 

Energia (MME) e do Meio Ambiente (MMA) realizaram o projeto “Aproveitamento de 

Hidrocarbonetos em Reservatórios não Convencionais no Brasil” no âmbito do Comitê 

Temático de Meio Ambiente (CTMA) do PROMINP (Programa de Mobilização da Indústria 

Nacional de Petróleo e Gás Natural). Como resultado, além de um amplo levantamento do 

impacto dessas atividades e dos marcos regulatórios a nível mundial, o projeto aponta uma 

série de temas que poderiam ser tratados em resoluções da ANP e/ou em futuras normas 

ambientais. Dentre estes aspectos, merecem destaque a necessidade de uma melhor 

definição das etapas e prazos do ciclo de vida dos projetos, o esclarecimento da competência 

para o licenciamento das atividades de fraturamento hidráulico na etapa exploratória, o 

estabelecimento de condições para a instalação de equipamentos de perfuração e 

fraturamento de poços e para o armazenamento de água e efluentes, a definição da distância 

mínima adequada entre o reservatório a ser fraturado e a base dos aquíferos mais profundos, 

a aprovação das substâncias e materiais que compõem os fluidos de fraturamento, o 

monitoramento das fraturas e da sismicidade induzida e os procedimentos para completação 

e abandono de poços (PROMINP/CTMA, 2016). 

A comparação com casos de sucesso em recursos não-convencionais com outras áreas do 

mundo é dificultada pelas especificidades de cada país. No caso dos EUA, a maior parte do 

sucesso está relacionada a fatores como, incentivos governamentais a buscas por novas 
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fontes de gás natural, disponibilidade de dados sobre as bacias sedimentares e as 

propriedades do solo, existência de um grande mercado consumidor e da quantidade de 

recursos disponíveis (FGV, 2019), além da  disponibilidade de uma vasta infraestrutura de 

escoamento e transporte no momento em que a produção desse tipo de recurso se tornou 

tecnologicamente viável (DELGADO & RECHDEN, 2019), No caso da Argentina, o relativo 

êxito decorre da necessidade de diminuir a enorme dependência das importações de GNL e 

de gás natural boliviano associada à queda da produção e das reservas nacionais (DELGADO 

& RECHDEN, 2019). 

Na Bacia do Solimões não se tem conhecimento da existência de iniciativas para o 

desenvolvimento de atividades de E&P na área de recursos não convencionais. As 

características específicas desse tipo de atividade, associadas aos enormes desafios 

operacionais, logísticos, ambientais, de infraestrutura e de mercado impostos pela região 

Amazônica, restringem drasticamente o potencial de viabilidade técnica e econômica de 

empreendimentos de exploração e produção desse tipo de recurso na região. Aspectos 

críticos como a garantia da integridade dos poços, a utilização da água, o descarte de fluidos, 

o uso da terra e a contaminação de aquíferos ganham particular relevância no contexto da 

Bacia do Solimões. Portanto, é muito pouco provável a vinda de empresas interessadas no 

desenvolvimento dessas atividades na bacia, especialmente no horizonte de tempo definido 

para esse EAAS. 

De acordo com MARTINS et al. (2015), a principal preocupação é com relação ao fluido usado 

no fraturamento hidráulico, que pode contaminar os aquíferos. Outras preocupações também 

chamam atenção para exploração do gás de folhelho: fuga de gases para os aquíferos, uso 

intensivo da água, contaminação do solo, atividades sísmicas, poluição sonora e visual nos 

campos e entorno da exploração do gás, problemas que podem ocorrer em qualquer poço 

com falha de integridade, convencional ou não convencional. 

Segundo RIDLINGTON et al. (2016), existem mais de mil compostos químicos envolvidos no 

processo de fraturamento hidráulico. A API (2015) lista alguns destes compostos mais 

utilizados: 

• Ácidos: ácido clorídrico e ácido acético são usados nas etapas que antecedem o 

fraturamento para limpar as perfurações e iniciar as fissuras nas rochas; 

• Cloreto de sódio (sal): atrasa a pausa das cadeias poliméricas do gel; 
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• Poliacrilamida e outros compostos redutores de fricção: reduzem a turbulência no fluxo 

do fluido, atenuando a fricção no duto e permitindo que as bombas injetem fluido a 

uma maior velocidade sem pressão exagerada na superfície; 

• Etilenoglicol: previne a formação de incrustações nos dutos; 

• Sais de boro: utilizados para manter a viscosidade do fluido a altas temperaturas; 

• Carbonatos de sódio e potássio: utilizados para manter a efetividade das reticulações 

(cadeias interpoliméricas); 

• Glutaraldeído: usado como desinfetante da água para a eliminação de bactérias; 

• Guar e outros agentes solúveis em água: incrementa a viscosidade do fluido de 

fraturamento permitindo a distribuição mais eficaz dos aditivos pela formação rochosa; 

• Ácido cítrico: utilizado para prevenir a corrosão; 

• Isopropanol: incrementa a viscosidade do fluido de fraturamento. 

A substância mais usada nas instalações de fraturamento nos Estados Unidos entre 2005 e 

2009 foi o metanol. Outros produtos amplamente usados foram também o álcool isopropílico, 

2-butoxietanol e etilenoglicol. Todos os compostos utilizados no fraturamento hidráulico 

reforçam a necessidade de aprimoramentos de protocolos de segurança, uma vez que tais 

produtos químicos podem comprometer a qualidade do meio ambiente, especialmente sobre 

águas subterrâneas e aquíferos. 

5.10 Impactos e Riscos Relacionados às Atividades do Setor de 
Petróleo e Gás Natural 

Para este EAAS, tendo em vista o caráter estratégico de análise, a análise de riscos 

empreendida no presente estudo foi feita partindo-se dos eventos acidentais mais comumente 

reportados à ANP para campos terrestres, e que podem ocorrer devido a diversas causas 

iniciadoras. Os eventos acidentais são então apresentados conjuntamente com os impactos 

ambientais, incluindo respectivas medidas recomendadas para a sua mitigação.  

Os impactos ambientais gerados por ações associadas à implantação dos empreendimentos 

da indústria de petróleo previstos nos Cenários de Desenvolvimento propostos neste EAAS 

(E&P, transporte dos hidrocarbonetos produzidos, processamento de gás natural e 

descomissionamento das instalações), bem como as respectivas medidas mitigadoras e 

abrangência espacial são apresentados a seguir por fase de implantação da indústria de O&G 

nos Quadros 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14. 
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Quanto a abrangência da extensão espacial, os impactos ambientais foram classificados em 

pontual, local, regional e global de acordo com as premissas abaixo.  

 Pontual: quando seus efeitos se fazem sentir apenas nas zonas de desenvolvimento 

do empreendimento; 

 Local: quando seus efeitos extrapolam as imediações das zonas de desenvolvimento 

da atividade, porém atinge somente um município; 

 Regional: quando seus efeitos extrapolam as imediações das zonas de 

desenvolvimento da atividade, atingindo mais de um município; 

 Global: aquele cujos efeitos não se restringem a uma área de delimitação precisa 

possível, por estar relacionado principalmente a fatores físicos atmosféricos cuja 

abrangência espacial é imprecisa ou indefinível. 

A produção de conhecimento científico gerado pela implantação dos programas e projetos 

ambientais vinculados as medidas de mitigação e compensação das atividades de O&G é 

reportado como impacto positivo, de abrangência espacial local, advindo das atividades de 

perfuração de poços e produção. Em função da incerteza da difusão do conhecimento 

científico e da baixa magnitude, este impacto não foi elencado junto aos demais impactos 

gerados durante as atividades de perfuração e produção. 

Apesar da importância econômica e caráter estratégico, o impacto “variação da produção 

nacional de hidrocarbonetos” também não foi inserido na lista de impactos ambientais gerados 

pela produção de O&G. 

Destaca-se que, para este EAAS, a identificação e a predição dos impactos ambientais foram 

feitas a partir de consultas à literatura nacional e internacional (AMEC, 2013; PARTIDÁRIO, 

2006; NCEA, 2012; MMS, 2000), em consultas a Estudos de Avaliação de Impacto Ambiental 

realizados no Estado do Amazonas (UFAM, 1996; ROSNEFT, 2017; PETROBRAS, 2014a; 

PETROBRAS/AMPLA, 2014b e PETROBRAS/AMPLA, 2015), bem como na consulta aos 

especialistas ambientais do Instituto Piatam e do IPAAM – Instituto de Proteção Ambiental do 

Estado do Amazonas. 

Quadro 5.9 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à pesquisa sísmica  

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Alteração dos níveis de ruídos  Pontual Monitoramento do Nível de Ruídos 
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Evitar a implantação de linhas sísmicas nas 
proximidades dos aglomerados populacionais 

Afundamento do solo nos pontos de tiro 
(uso de explosivo) 

Pontual 
Realizar tamponamento dos furos de forma adequada, 

antes e após a detonação da carga de explosivo 

Riscos de propagação de vibrações Pontual 

Evitar a implantação de linhas sísmicas nas 
proximidades dos aglomerados populacionais 

Executar o monitoramento de vibrações durante a 
atividade  

Alteração da qualidade do ar (emissões 
de poluentes por veículos e motores) 

Local Manutenção periódica de veículos 

Interferências com a vegetação Local Compensação a partir do plantio de espécies nativas 

Interferências com a fauna Local 
Sensibilização para prevenção de interferência com a 

fauna 

Interferências com áreas de preservação 
permanente 

Local Compensação a partir do plantio de espécies nativas 

Alteração do cotidiano das comunidades 
locais 

Local 
Instrumentalização para participação social na gestão 

ambiental 

Interferência com sítios arqueológicos  Local 

Realização dos levantamentos para o diagnóstico do 
potencial arqueológico 

Adequação do projeto para redução/eliminação da 
interferência 

Alterações nas arrecadações de 
impostos e tributos (ISS, PIS COFINS 

ICMS) 
Local 

Comunicação dialogada e informação qualificada sobre 
a atividade 

Alteração na dinâmica viária (transporte 
aquaviário) 

Regional Seleção de rotas e horários 

Geração de empregos (diretos e 
indiretos) 

Regional 
Comunicação dialogada e informação qualificada sobre 

a atividade 

Dinamização da economia  Regional 
Comunicação dialogada e informação qualificada sobre 

a atividade 

Geração de expectativas na população  Regional 
Comunicação dialogada e informação qualificada sobre 

a atividade 

Geração de fluxos demográficos Regional 
Comunicação dialogada e informação qualificada sobre 

a atividade 

Fonte: Rosneft (2017) e Ouro Preto (2015). 

 

 

Quadro 5.10 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à atividade de perfuração de poços  

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Início ou aceleração de processos 
erosivos 

Pontual 
Identificação e contenção dos processos erosivos 

associados às atividades 

Compactação do solo Pontual Monitoramento dos processos erosivos 

Alteração da estrutura do solo  Pontual 
Recuperação física e biológica das áreas 

degradadas pela atividade 
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Interferência com sítios arqueológicos  Pontual 

Realização dos levantamentos para o diagnóstico 
do potencial arqueológico 

Adequação do projeto para redução/eliminação da 
interferência 

Carreamento de material particulado e 
assoreamento de cursos d´ água  

Pontual 

Restrição da supressão de vegetação nas áreas 
previamente definidas 

Instalação de dispositivos de drenagem temporários 
e permanentes 

Estabilização geotécnica de taludes 

Alteração dos níveis de ruídos Pontual 

Monitoramento do Nível de Ruídos 

Priorizar a movimentação de veículos e operação 
de maquinário durante o horário funcional 

Evitar a instalação de poços de perfuração nas 
proximidades de aglomerados populacionais 

Manutenção periódica de veículos e equipamentos 

Alteração da qualidade do ar (emissões 
de poluentes por veículos e motores) 

Local 

Manutenção periódica de veículos e equipamentos 

Instalação de redutores de velocidade próximos aos 
aglomerados populacionais 

Alteração da qualidade das águas e do 
solo (por disposição de resíduos e 

efluentes, incluindo cascalhos e fluidos de 
perfuração) 

Local 

Monitoramento e acompanhamento da qualidade 
das águas superficiais 

Instalação de sistema de drenagem na área de 
perfuração (locação) 

Instalação de barreiras e contenções em caso de 
movimentação de solo próximo aos corpos hídricos 

Procedimento de gerenciamento de resíduos 
sólidos e efluentes 

Treinamento da força de trabalho em 
gerenciamento de resíduos 

Compostagem dos resíduos orgânicos 

Área específica para armazenamento temporário de 
resíduos sólidos 

Transporte e descarte por empresas legalmente 
habilitadas e auditadas para tal 

Procedimento de gerenciamento de produtos 
perigosos 
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Quadro 5.10 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à atividade de perfuração de poços (Cont.) 

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Interferência com a vegetação / 
Diminuição de habitat / Perda de 

biodiversidade 
Local 

Recuperação física e biológica das áreas degradadas pela 
atividade 

Restrição da supressão de vegetação nas áreas 
previamente definidas 

Resgate de germoplasmas 

Restauração a partir do plantio de espécies nativas 

Interferência com a fauna silvestre Local 

Afugentar e/ou resgatar fauna das áreas de supressão 
antes e durante as atividades de supressão da vegetação 

Restringir a supressão de vegetação às áreas previamente 
definidas 

Manutenção periódica de veículos e equipamentos 

Orientar os trabalhadores sobre boas condutas, para evitar 
incômodos com a fauna 

Instalar sinalizadores em vias utilizadas intensamente pela 
atividade, quando estas estiverem próximas de 

remanescentes florestais 

Interferência com áreas legalmente 
protegidas 

Local 

Identificação e mapeamento de APPs e Reservas Legais 
antes da definição das localizações de poços 

Recuperação física e biológica das áreas degradadas pela 
atividade 

Restrição da supressão de vegetação nas áreas 
previamente definidas 

Restauração a partir do plantio de espécies nativas 

Geração de conflitos de interesses 
(econômicos) 

Local 
Implantar ações de comunicação dialogada e informação 

qualificada sobre a atividade de perfuração. 

Geração de conflitos fundiários Local 

Implantar ações de comunicação dialogada e informação 
qualificada sobre a atividade de perfuração. 

Instrumentalização para participação social da gestão 
ambiental 

Esclarecimento sobre critérios e política de indenizações e 
ressarcimento de danos 

Interferência com outros usos 
consuntivos da água 

Local Redução de uso de água nos procedimentos construtivos 

Pressão sobre abastecimento de 
água 

Local Redução de uso de água nos procedimentos construtivos 

Alteração no uso do solo Local 

Esclarecimento sobre critérios e política de indenizações e 
ressarcimento de danos 

Implantar ações de comunicação dialogada e informação 
qualificada sobre a atividade de perfuração 

Recuperação física e biológica das áreas degradadas pela 
atividade 

Restrição da supressão de vegetação nas áreas 
previamente definidas 
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Quadro 5.10 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à atividade de perfuração de poços (Cont.) 

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Alteração do cotidiano das 
comunidades locais 

Local 

Treinamento e conscientização de trabalhadores de empresas 
prestadoras de serviço; 

Comunicação com comunidades ribeirinhas na calha do curso d´água 
onde serão transportadas as cargas e eventualmente pessoas;  

Proliferação de vetores 
doenças  

Local 

Campanhas de vacinação e treinamento dos trabalhadores em saúde 

Plano executivo de controle dos vetores causadores de epidemias 

Pressão sobre os serviços 
públicos  

Regional 

Avaliação pormenorizadas das condições de infraestrutura local 

Estabelecimento de parceria com gestores públicos locais para 
acompanhamento da demanda na rede de saúde e segurança 

Elaboração e implementação de Plano de Atendimento à Emergência 

Implantar ações de comunicação dialogada e informação qualificada 
sobre a atividade de perfuração. 

Promoção de processos educativos de sensibilização dos 
trabalhadores 

Alteração nas dinâmicas 
hidroviárias 

Regional 

Melhoria de sinalização viária 

Promoção de processos educativos de sensibilização dos 
trabalhadores 

Priorizar a utilização de acessos em horários com menor interferência 
com o cotidiano da população 

Implantar ações de comunicação dialogada e informação qualificada 
sobre a atividade de perfuração. 

Geração de empregos 
(diretos e indiretos) 

Regional 
Geração de emprego: Utilização de parte da mão de obra local e 

manutenção de postos de trabalho 

Geração de expectativas na 
população  

Regional 
Implantar ações de comunicação dialogada e informação qualificada 

sobre a atividade de perfuração. 

Geração de fluxos 
demográficos 

Regional Comunicação dialogada e informação qualificada sobre a atividade 

Aumento na arrecadação 
tributária 

Regional Para este impacto não são previstas medidas mitigadoras 
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Quadro 5.10 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à atividade de perfuração de poços (Cont.) 

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Dinamização da economia  Regional 
Implantar ações de comunicação dialogada e 
informação qualificada sobre a atividade de 

perfuração 

Contaminação do solo e da água (superficial e 
subterrânea - descargas acidentais de 
poluentes para o ambiente) acidental 

Local / Regional 

Implantação de bacias de contenção para 
derramamentos/vazamentos de produtos químicos 

perigosos 

Manter Kits de controle de derramamento nas 
instalações da atividade 

Treinamento dos trabalhadores no uso de 
produtos perigosos 

Procedimento de gerenciamento de produtos 
perigosos  

Disponibilização em tanques com geomembrana 

Sistemas de contenção 

Uso de fluidos de perfuração atóxicos 

Contribuição para a intensificação do 
fenômeno das Mudanças Climáticas Globais 

(Emissões de gases de efeito estufa) 
Global 

Minimizar a queima do gás durante a execução 
dos testes de formação 

Fonte: Ouro Preto (2016); OGX Maranhão (2011) e FGV (2019). 

** Impacto oriundo de evento acidental 
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Quadro 5.11 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à atividade de produção 

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Início ou aceleração de 
processos erosivos 

Pontual 
Identificação e contenção dos processos erosivos associados às 

atividades 

Carreamento de sedimentos e 
assoreamento de cursos d´água  

Pontual 
Identificação e contenção dos processos erosivos associados às 

atividades 

Perturbação a fauna terrestre  Pontual 

Orientação dos trabalhadores sobre a importância da preservação 
da vida silvestre local 

Colocação de placas de alerta nas rodovias e acessos ao 
empreendimento, sinalizando a presença de animais 

Colocação de sinalização com velocidades estabelecidas, nas 
estradas e acessos aos empreendimentos  

Acompanhamento de profissional habilitado na supressão de 
vegetação, na busca por ninhos de aves, tocas e demais animais 

nas áreas onde ocorrer limpeza e terraplanagem 

Priorizar a utilização de equipamentos eficientes, equipados com 
silenciadores, abafadores 

Utilização pelos trabalhadores de EPIs, principalmente perneiras, a 
fim de diminuir acidentes com cobras 

Gestão de resíduos orgânicos para evitar a atração de animais para 
a área da atividade 

Interferência com sítios 
arqueológicos  

Pontual 

Realização dos levantamentos para o diagnóstico do potencial 
arqueológico 

Adequação do projeto para redução/eliminação da interferência 

Alteração da qualidade das 
águas superficiais 

Local 

Monitoramento e acompanhamento da qualidade das águas 
superficiais 

Instalação de sistema de drenagem na área das instalações 

Injeção da água produzida em formação apropriada, com 
estabelecimento de poços para monitoramento de eventual 

contaminação dos aquíferos 

Instalação de barreiras e contenções em caso de movimentação de 
solo próximo aos corpos hídricos 

Alteração da qualidade do ar 
(emissões de poluentes por 

veículos e motores) 
Local 

Monitoramento da das emissões atmosféricas e das condições 
meteorológicas 

Manutenção periódica de veículos e equipamentos 

Instalação de redutores de velocidade próximos aos aglomerados 
populacionais 

Alteração dos níveis de ruído Local 

Monitoramento do Nível de Ruídos 

Priorizar a movimentação de veículos e operação de maquinário 
durante o horário funcional 

Evitar a instalação de poços de produção e da planta de 
processamento de gás nas proximidades de aglomerados 

populacionais 

Manutenção periódica de veículos e equipamentos 
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Quadro 5.11 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à atividade de produção (Cont.) 

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Interferência com a vegetação / 
Diminuição de habitat / Perda de 

biodiversidade 
Local 

Recuperação física e biológica das áreas degradadas pela 
atividade 

Restrição da supressão de vegetação nas áreas previamente 
definidas 

Resgate de germoplasmas 

Restauração a partir do plantio de espécies nativas 

Interferência com áreas 
legalmente protegidas 

Local 

Identificação e mapeamento de APPs e Reservas Legais antes 
da definição das localizações de poços 

Recuperação física e biológica das áreas degradadas pela 
atividade 

Restrição da supressão de vegetação nas áreas previamente 
definidas 

Restauração a partir do plantio de espécies nativas 

Disseminação de espécies 
exóticas (fauna e flora) 

Local 

Vistoria de equipamentos para evitar o transporte ocasional de 
fauna 

Conscientização dos trabalhadores para evitar animais 
domésticos e exóticos 

 Escolha das espécies a serem utilizadas para a revegetação da 
faixa de servidão delimitadas por fragmentos florestais 

Incremento da caça e retirada de 
indivíduos da fauna silvestre   

Local 
Orientação dos trabalhadores sobre a importância da 

preservação da vida silvestre local 

Interferência em usos 
consuntivos da água 

Local Redução de uso de água nos procedimentos construtivos 

Interferência com a biota aquática  Local 
Execução da terraplanagem, abertura de acessos, abertura de 

valas para assentamento dos dutos com aplicação das melhores 
práticas de engenharia 

Alteração do cotidiano das 
comunidades locais 

Local 

Acompanhamento social dos moradores afetados pelas obras 
de implantação do empreendimento.  

A divulgação das medidas e dos Programas Ambientais 
adotados para a minimização, mitigação e compensação dos 

impactos ambientais decorrentes do empreendimento 

Comunicação dialogada e informação qualificada sobre a 
atividade 

Risco de aumento de doenças Local 

Realização de campanhas de saúde pública, junto aos 
trabalhadores de obras 

Realização de exames clínicos no processo de contratação 

Completação verde 

Realização de treinamento dos trabalhadores 

Monitoramento da qualidade do ar e da água 
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Quadro 5.11 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à atividade de produção (Cont.) 

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Alteração nas dinâmicas 
hidroviárias 

Local / Regional 

Planejamento criterioso dos transportes e trajetos levando em 
consideração o porte dos equipamentos/veículos pesados, horários 

e o fluxo de tráfego, de forma a garantir o máximo de segurança 
aos usuários do sistema viário local, assim como às comunidades 

locais e ao meio ambiente 

Implantar sinalização adequada das vias utilizadas para o 
transporte de carga 

Manutenção periódica das vias visando assegurar a trafegabilidade 
e evitar acidentes 

Risco de indução de abalos 
sísmicos (Gás de folhelho) 

Local / Regional 

Mapeamento de falhas geológicas regionais 

Monitoramento sísmico em tempo real 

Geração de empregos (diretos e 
indiretos) 

Regional Priorizar a contratação da mão de obra local 

Alterações nas arrecadações de 
impostos, tributos e 

Participações Governamentais 
Regional 

Priorizar a aquisição de materiais e serviços na região 
(municípios/estado da Área de Influência)  

Priorizar a contratação da mão-de-obra local 

Dinamização da economia Regional 

Priorizar a aquisição de materiais e serviços na região 
(municípios/estado da Área de Influência)  

Priorizar a contratação da mão-de-obra local 

Pressão sobre os serviços 
públicos  

Regional 
Monitorar o afluxo populacional aos municípios em função do 

empreendimento, visando a adoção de medidas compensatórias, 
em parceria com as municipalidades.  

Contaminação do solo e da 
água (superficial e subterrânea - 

descargas acidentais de 
poluentes para o ambiente) 

acidental 

Local / Regional 

Implantação de bacias de contenção para 
derramamentos/vazamentos de produtos químicos perigosos 
Manter Kits de controle de derramamento nas instalações da 

atividade 

Treinamento dos trabalhadores no uso de produtos perigosos 

Procedimento de gerenciamento de produtos perigosos  

Disponibilização em tanques com geomembrana 

Sistemas de contenção 

Uso de fluidos de perfuração atóxicos 

Este Quadro contempla os impactos gerados pela instalação dos canteiros de obras, implantação da unidade de tratamento de 
gás, implantação dos gasodutos, implantação de atracadouros e implantação das estruturas de produção nos poços. 

** Impacto oriundo de evento acidental 
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Quadro 5.12 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à atividade de transporte 

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Perturbação a fauna terrestre  Pontual 

Orientação dos trabalhadores sobre a importância da preservação 
da vida silvestre local 

Colocação de placas de alerta nas rodovias e acessos ao 
empreendimento, sinalizando a presença de animais 

Colocação de sinalização com velocidades estabelecidas, nas 
estradas e acessos aos empreendimentos  

Priorizar a utilização de equipamentos eficientes, equipados com 
silenciadores, abafadores 

Gestão de resíduos orgânicos para evitar a atração de animais para 
a área da atividade 

Incremento da caça e retirada 
de indivíduos da fauna silvestre   

Local 
Orientação dos trabalhadores sobre a importância da preservação 

da vida silvestre local 

Alteração da qualidade do ar 
(emissões de poluentes por 

veículos e motores) 
Local 

Monitoramento da das emissões atmosféricas e das condições 
meteorológicas 

Alteração dos níveis de ruído 
(atividades de manutenção dos 
dutos, circulação de veículos) 

Local 

Monitoramento do Nível de Ruídos 

Priorizar a movimentação de veículos e operação de maquinário 
durante o horário funcional 

Evitar a instalação dos dutos e da planta de processamento de gás 
nas proximidades de aglomerados populacionais 

Manutenção periódica de veículos e equipamentos 

Contaminação do solo e da 
água (superficial e subterrânea 
- por descargas acidentais de 
poluentes para o ambiente) ** 

Local / Regional 

Monitoramento contínuo dos níveis de pressão de operação dos 
dutos 

Utilizar sistemas de contenção 

Alteração nas dinâmicas 
hidroviárias 

Regional 

Planejamento criterioso dos transportes e trajetos levando em 
consideração o porte dos equipamentos/veículos pesados, horários 

e o fluxo de tráfego, de forma a garantir o máximo de segurança 
aos usuários do sistema viário local, assim como às comunidades 

locais e ao meio ambiente 

Implantar sinalização adequada das vias utilizadas para o 
transporte de carga 

Fonte: Ouro Preto (2016) 

** Impacto oriundo de evento acidental 
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Quadro 5.13 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à atividade de processamento de gás natural (operação da unidade de tratamento 

de gás)  

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Alteração da qualidade do ar Local 
Monitoramento da das emissões atmosféricas e das 

condições meteorológicas 

Alteração dos níveis de ruído Local 

Monitoramento de ruídos da operação da Unidade de 
Tratamento de Gás 

Priorizar a movimentação de veículos e operação de 
maquinário durante o horário funcional 

Evitar a instalação de poços de produção e da planta de 
processamento de gás nas proximidades de aglomerados 

populacionais 

Manutenção periódica de veículos e equipamentos 

Alteração da qualidade das águas 
superficiais 

Local 

Monitoramento e acompanhamento da qualidade das 
águas superficiais 

Instalação de sistema de drenagem na área das 
instalações 

Instalação de barreiras e contenções em caso de 
movimentação de solo próximo aos corpos hídricos 

Alteração do cotidiano das 
comunidades locais 

Local 

Acompanhamento social dos moradores afetados pelas 
obras de implantação do empreendimento 

A divulgação das medidas e dos Programas Ambientais 
adotados para a minimização, mitigação e compensação 
dos impactos ambientais decorrentes do empreendimento 

Comunicação dialogada e informação qualificada sobre a 
atividade 

Geração de postos de trabalho Regional Priorizar a contratação da mão de obra local.  

Variação da arrecadação tributária  Regional 

Priorizar a aquisição de materiais e serviços na região 
(municípios/estado da Área de Influência)  

Priorizar a contratação da mão-de-obra local.  

Dinamização da economia Regional 

Priorizar a aquisição de materiais e serviços na região 
(municípios/estado da Área de Influência)  

Priorizar a contratação da mão-de-obra local.  

Pressão sobre os serviços públicos  Regional 
Monitorar o afluxo populacional aos municípios em função 

do empreendimento, visando a adoção de medidas 
compensatórias, em parceria com as municipalidades 

Contribuição para a intensificação do 
fenômeno das Mudanças Climáticas 

Globais (Emissões de gases de efeito 
estufa) 

Global 
Monitoramento e eliminação de pontos de fuga de gases 

de efeito estufa (metano) na planta de processo 

Fonte: Ouro Preto (2016) e FGV (2019) 

 

 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    110

Quadro 5.14 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à atividade de descomissionamento 

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Interferência com a fauna terrestre  Local 

Orientação dos trabalhadores sobre a importância 
da preservação da vida silvestre local 

Colocação de placas de alerta nas rodovias e 
acessos ao empreendimento, sinalizando a 

presença de animais 
Colocação de sinalização com velocidades 
estabelecidas, nas estradas e acessos aos 

empreendimentos  

Priorizar a utilização de equipamentos eficientes, 
equipados com silenciadores, abafadores 

Gestão de resíduos orgânicos para evitar a 
atração de animais para a área da atividade 

Alteração dos níveis de ruído  Local 

Monitoramento dos ruídos durante o desmonte 
das instalações 

Enclausuramento parcial dos equipamentos 

Interferência com a vegetação (remoção de 
linhas e dutos) 

Local 

Recuperação física e biológica das áreas 
degradadas pela atividade 

Restrição da supressão de vegetação nas áreas 
previamente definidas 

Resgate de germoplasmas 

Restauração a partir do plantio de espécies 
nativas 

Alteração da qualidade do ar (emissões de 
poluentes por veículos e motores e 

despressurização dos poços no processo de 
abandono) 

Local 

Monitoramento da das emissões atmosféricas e 
das condições meteorológicas 

Manutenção periódica de veículos e 
equipamentos 

Instalação de redutores de velocidade próximos 
aos aglomerados populacionais 

Alteração da qualidade das águas 
superficiais (limpeza de linhas e 

equipamentos) 
Local 

Monitoramento e acompanhamento da qualidade 
das águas superficiais 

Instalação de sistema de drenagem na área das 
instalações 

Instalação de barreiras e contenções em caso de 
movimentação de solo próximo aos corpos 

hídricos 
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Quadro 5.14 - Identificação de impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras 
aplicadas à atividade de descomissionamento (Cont.) 

Descrição do Impacto 
Abrangência 

Espacial 
Medidas Mitigadoras / Compensatórias 

Contaminação do solo e da 
água 

Local 

Procedimento de gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes 

Treinamento da força de trabalho em gerenciamento de resíduos 

Compostagem dos resíduos orgânicos 

Área específica para armazenamento temporário de resíduos 
sólidos 

Transporte e descarte por empresas legalmente habilitadas e 
auditadas para tal 

Implantação de bacias de contenção para 
derramamentos/vazamentos de produtos químicos perigosos 

Manter Kits de controle de derramamento nas instalações da 
atividade 

Treinamento dos trabalhadores no uso de produtos perigosos 

Procedimento de gerenciamento de produtos perigosos  

Extinção dos postos de trabalho 
da atividade 

Local Para este impacto não são previstas medidas mitigadoras 

Alteração do cotidiano das 
comunidades locais 

Local 

Treinamento e conscientização de trabalhadores de empresas 
prestadoras de serviço 

Comunicação com comunidades ribeirinhas na calha do curso 
d´água onde serão transportadas as cargas e eventualmente 

pessoas 

Geração de empregos (diretos 
e indiretos) 

Regional Priorizar a contratação da mão de obra local.  

Alterações nas arrecadações de 
impostos, tributos e 

Participações Governamentais 
Regional 

Priorizar a aquisição de materiais e serviços na região 
(municípios/estado da Área de Influência)  

Priorizar a contratação da mão-de-obra local 

Alteração nas dinâmicas 
hidroviárias 

Regional 

Planejamento criterioso dos transportes e trajetos levando em 
consideração o porte dos equipamentos/veículos pesados, horários 

e o fluxo de tráfego, de forma a garantir o máximo de segurança 
aos usuários do sistema viário local, assim como às comunidades 

locais e ao meio ambiente 

Implantar sinalização adequada das vias utilizadas para o 
transporte de carga 

Contribuição para a 
intensificação do fenômeno das 
Mudanças Climáticas Globais 
(Emissões de gases de efeito 

estufa) 

Global 
Monitoramento da fuga de gases de efeito estufa (metano) na 

despressurização dos poços a serem abandonados. 

Fonte: Ouro Preto (2016) e FGV (2019) 

** Impacto oriundo de evento acidental 
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6. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL 

O Diagnóstico Socioambiental foi construído com base nos Fatores Críticos de Decisão 

(FCDs), em uma sequência lógica em que foram definidos indicadores, vinculados a Critérios 

de Avaliação, que conformaram os FCDs. Os indicadores foram definidos com a contribuição 

dos diversos atores entrevistados e que participaram das “reuniões de gestão do 

conhecimento e mapeamento participante” e da Oficina de Contexto e Foco Estratégico. 

A definição dos indicadores, na construção do EAAS Solimões, foi resultante de alguns 

critérios: (i) indicar um aspecto importante a ser descrito para a região de estudo; (ii) estar 

claramente vinculado a um FCD; (iii) a possibilidade de definir sua natureza: descritivo, 

qualitativo, quantitativo e/ou espacial; e (iv) a existência de fonte(s) potencial(is) de dados 

para sua construção. 

A natureza de cada indicador foi um aspecto relevante em sua definição, uma vez que permitiu 

avaliar se esse indicador poderia ser usado para análises comparativas de caráter espacial, 

entre diferentes locais dentro da área da bacia, de caráter temporal, considerando a 

ocorrência ou não de alterações nas atividades de O&G. A seguir, são apresentados os FCDs 

Uso do Território e Características Sociais e Biodiversidade e Ativos Ambientais, que abordam 

critérios e indicadores com temas socioambientais. 

6.1 Uso do Território e Características Sociais 

O Fator Crítico de Decisão – Uso do Território e Características Sociais utilizou dados 

primários e secundários para compreender as dinâmicas sociais, econômicas e culturais em 

escala regional bem como seus desafios, vulnerabilidades, inovações, conflitos e formas de 

mediação. Com isso, foi possível conhecer possíveis interações da atividade de gás natural e 

petróleo com os grupos sociais na AIE, inclusive povos indígenas e comunidades tradicionais. 

Ressalta-se que os levantamentos realizados para os critérios de avaliação e indicadores 

relacionados aos povos indígenas/ indígenas isolados e comunidades tradicionais são 

referentes à bacia efetiva e não à Área de Influência Estratégica do EAAS. Dada a 

especificidade metodológica e a extensão da área de estudo, foi priorizado o levantamento 

presencial junto aos povos e comunidades mais próximos de possíveis áreas de exploração 

e produção de petróleo e gás natural. Quando necessário, foram realizadas extrapolações do 

que foi observado na área da bacia efetiva para a área de influência estratégica. 
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6.1.1 Critério de Avaliação: Conflitos de Uso do Território e Características Sociais 

Este critério trata dos potenciais conflitos ou sinergias entre a atividade de exploração, 

produção de petróleo e gás e as atividades socioeconômicas das populações locais (pesca, 

extrativismo, manejo florestal, aquicultura, agropecuária, mineração, turismo, meios de 

transportes/navegação, entre outros). Para tal, aborda as áreas protegidas existentes e 

planejadas na bacia efetiva (Unidades de Conservação Federal, Estadual e Municipal, Terras 

Indígenas, Territórios Quilombolas) bem como os Projetos de Assentamento e as atividades 

econômicas. 

6.1.1.1 – Áreas de uso tradicional 

As áreas de uso tradicional são áreas de caça, pesca, roça e extrativismo vegetal madeireiro 

e não madeireiro, além de locais de importância cultural, como locais de moradia, cemitérios 

e outros locais sagrados e demais áreas que garantam a manutenção e a reprodução física e 

cultural dos povos indígenas e comunidades tradicionais. 

O Decreto n 6040 de 2007, que instituiu a política de desenvolvimento sustentável para povos 

e comunidades tradicionais, definiu territórios tradicionais como “espaços necessários a 

reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles 

utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos 

indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações”. No entanto, 

apenas para efeito de padronização ao longo do texto, esse estudo utiliza o termo “área” e 

não território uma vez que a noção de território requer análises específicas do contexto 

socioespacial estudado. 

Identificaram-se no presente estudo áreas de uso tradicional em terras historicamente 

ocupadas por povos indígenas, por comunidades tradicionais nas Unidades de Conservação, 

nos assentamentos e fora deles e por quilombolas. Existem, nessas áreas, diversas formas 

de uso dos recursos naturais e conflitos envolvendo diferentes atores que os disputam. São 

áreas de uso tradicional as de caça, pesca, extrativismo vegetal e roças em todas as unidades 

territoriais protegidas ou não. Identificamos que existem áreas de uso comum, especialmente 

nos limites das UCs com as comunidades tradicionais vulneráveis e terras indígenas. 

O conflito principal ocorre em função do antagonismo entre dois grupos. Por um lado, 

pequenos e grandes comerciantes (locais e regionais) com seus barcos de pesca para 
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comercialização, na sua maioria para o mercado de Manaus, e de outras cidades do Pará 

(Santarém e Belém) e, por do outro lado, ribeirinhos, comunidades tradicionais e povos 

indígenas que têm no pescado uma fonte importante da sua base nutricional. 

A caça ocorre predominantemente nas áreas de terra firme, onde ocorrem espécies de maior 

porte, e no entorno dos centros urbanos. As margens dos grandes rios e as várzeas são pouco 

exploradas para caça. 

O extrativismo dos produtos não-madeireiros como açaí, buriti, castanha, pupunha, tucumã, 

óleos de andiroba, copaíba, muru-muru e frutas regionais é realizado por moradores que 

residem no meio urbano. O extrativismo madeireiro é realizado pelas pequenas empresas 

madeireiras locais e em alguns casos pelos moradores do meio urbano para fins comerciais. 

Esse tipo de exploração leva ao desmatamento afetando o extrativismo de outras espécies 

que produzem óleos essenciais usados tanto na medicina tradicional quanto para 

comercialização em pequena escala. 

As roças são para sustentação das famílias que produzem o suficiente para consumo próprio 

e conseguem comercializar o excedente nas feiras ou com atravessadores. As roças 

localizam-se geralmente nas áreas de várzea devido à sua fertilidade. Produzem frutas como 

melancia, abacaxi, hortaliças e na terra firme tubérculos como batata, mandioca, cará, milho, 

cana de açúcar etc. Os conflitos existentes em relação às roças ocorrem geralmente em terras 

indígenas quando ex-moradores não indenizados continuam ocupando a terra, com 

plantações ou moradia. Moradores não indígenas de comunidades próximas também causam 

conflitos quando ignoram a demarcação da Terra Indígena. 

As áreas de uso tradicional são fundamentais para a reprodução física e cultural das 

comunidades tradicionais e povos indígenas. Os conflitos existentes ocorrem pela disputa dos 

recursos naturais nessas áreas como supracitado, o desrespeito ao período de defeso e aos 

acordos de pesca ou pela ausência da regularização fundiária tanto em terras indígenas 

quanto em comunidades dentro e fora das áreas protegidas. Algumas áreas de uso tradicional 

são apresentadas nas figuras A1 a A22, no Anexo IV. 

6.1.1.2 – Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas 

O Quadro 6.1 sintetiza a classificação usada nesse estudo para as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos povos indígenas. Conforme o Conselho Indigenista Missionário (CIMI, 2018), 

existem atualmente 1.296 terras indígenas no Brasil distribuídas em terras já demarcadas 

(401), em alguma das etapas do procedimento demarcatório (306), terras que se enquadram 
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em outras categorias que não a de terra tradicional (65) ou, ainda, terras sem nenhuma 

providência do Estado para dar início à sua demarcação (530). 

A Fundação Nacional do Índio (FUNAI, 2018), por sua vez, apresenta o total de 738 Terras 

Indígenas em todas as denominações existentes no Brasil (terras indígenas, áreas 

interditadas, terras em estudo, reservas indígenas e áreas dominiais), sendo que 163 

localizadas no estado do Amazonas e, dessas, 35 na área de estudo da Bacia Sedimentar do 

Solimões. Para os fins deste tópico, as Terras indígenas consideradas são aquelas ocupadas 

tradicionalmente pelos povos indígenas, regularizadas ou não, conforme a Constituição 

Federal de 1988 no artigo 231, além daquelas reservadas. Ressalta-se que o procedimento 

administrativo demarcatório é uma forma em que o Estado outorga proteção aos povos 

indígenas diante de ameaças e riscos à sua reprodução física e cultural, entretanto, o direito 

à terra antecede e independe dos procedimentos administrativos de regularização. Portanto, 

define-se para efeito deste estudo: Terras Indígenas Demarcadas e Terras Indígenas Sem 

Providência. 

É importante destacar que a ausência de regularização fundiária das terras indígenas 

reivindicadas e sem providências as tornam vulneráveis a invasões por pescadores 

comerciais, madeireiros, garimpeiros, caçadores, proprietários particulares e empresas. Esta 

situação dificulta o combate à discriminação social e aos problemas sociais decorrentes das 

invasões, migração e contato com a cidade, além de criar obstruções para acessarem às 

políticas públicas diferenciadas. 

Outra situação refere-se às Terras ocupadas por Indígenas Isolados6 que requerem maior 

atenção e proteção pelos órgãos competentes, por isso são consideradas interditadas. Estas 

terras são vulneráveis territorialmente, pois estão localizadas em áreas com florestas ricas em 

madeiras de lei, que acabam por atrair madeireiros colocando-os em situação de risco 

extremo. A FUNAI (2019), aponta que existem cerca de 28 grupos de indígenas vivendo em 

isolamento, porém o CIMI (2017), afirma que existem mais de 213 na Amazônia, sendo na 

sua maioria compreendendo o vale do Javari, alto Solimões, interflúvios entre Juruá e Purus 

no Amazonas. 

O estudo registrou 164 terras indígenas na AIE. Das 164 terras indígenas que se encontram 

na AIE: 64 são terras indígenas demarcadas; 59 tiveram seus limites geográficos apenas 

 
6 Os povos indígenas isolados são abordados no Critério de Avaliação: Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais em situação 
de vulnerabilidade. 
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identificadas pelo CIMI ou nas oficinas deste estudo, entretanto estão sem nenhuma 

providência da Funai com vistas à sua regularização, e; por fim, 41 comunidades foram 

apenas reconhecidas em sua existência (Quadro 6.2). 

Destaca-se que destas 164 TIs, 94 se encontram na bacia efetiva (Quadro 6.2). Dentre essas, 

32 estão homologadas, três declaradas, 42 sem providência e 17 sem áreas identificadas, 

estas últimas foram identificadas no mapa síntese por meio de pontos a partir dos relatos em 

reuniões e nas oficinas (Anexo IV) ou pela associação indigenista CIMI.  

É importante esclarecer que os polígonos referentes às terras indígenas sem providência não 

apresentam os limites exatos e não são decorrentes dos estudos realizados pela FUNAI. As 

TIs sem providências e sem áreas identificadas foram atribuídas a partir de informações 

transmitidas pelas associações indígenas e indigenista (CIMI) ou pelas lideranças indígenas 

presentes nas oficinas de gestão do conhecimento e mapeamento participante realizadas ao 

longo deste estudo. 

O objetivo é dar visibilidade à ocupação territorial pelos povos indígenas a fim de antecipar e 

evitar futuros conflitos de uso e possibilitar o processo de reconhecimento pelos órgãos 

competentes. Dessa forma, o mapa apresentado representa terras indígenas regularizadas 

(isto é, ao menos identificadas pela Funai); as TIs sem providências por parte do órgão 

indigenista, e; aquelas das quais se obteve somente informações da existência, 

representadas apenas por um ponto no mapa. 
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Quadro 6.1 - Base conceitual Terras Indígenas 

Conceito Descrição 

Terras tradicionalmente 
ocupadas por povos 
indígenas (Conceito 

conforme a constituição 
Federal de 1988) 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (CF de 1988) 
 
O direito à terra é um direito fundamental dos povos indígenas, essencial para o exercício 
do direito à vida, da dignidade humana dessas coletividades e para o exercício dos 
direitos culturais. O direito à terra pelos povos indígenas é originário, i.e., anterior à 
formação do Estado brasileiro. Este caráter foi reconhecido pela constituição, de forma 
que este direito é anterior e independe dos procedimentos administrativos de 
regularização das terras indígenas. Assim, terras indígenas são aquelas ocupadas 
tradicionalmente pelos povos indígenas, estejam regularizadas ou não. 
 
Assim, o procedimento administrativo demarcatório é uma forma adotada pelo Estado 
para outorgar proteção aos povos indígenas diante de ameaças e riscos a sua 
sobrevivência física e cultural. O ato de demarcação é de natureza declaratória e não de 
natureza constitutiva. 
 
O conceito constitucional foi adotado no estudo, de forma que se reconhece o caráter 
originário do direito às terras indígenas e seu usufruto exclusivo, inalienável, indisponível 
e imprescritível que legitimam a autonomia e autodeterminação dos povos indígenas 
sobre seus territórios independente da fase em que se encontrar o procedimento 
demarcatório. 

Terras indígenas 
tradicionalmente 

ocupadas (Conceito 
administrativo da Funai) 

São as terras indígenas de que trata o art. 231 da Constituição Federal de 1988, direito 
originário dos povos indígenas, cujo processo de demarcação é disciplinado pelo Decreto 
n.º 1775/96 (FUNAI, 2019). 
 
O conceito de terras indígenas tradicionalmente ocupadas dado pela constituição é lato 
senso, o conceito dado pela Funai é stricto senso. O conceito aplicado pela FUNAI se 
refere à categorização administrativa de uma das modalidades de regularização fundiária 
das terras indígenas tradicionalmente ocupadas. Ou seja, adota esta nomenclatura para 
se referir a um tipo de terra indígena, as que passam pelo processo administrativo 
disciplinado pelo Decreto 1775/96, considerando que existem outros processos 
possíveis para a assegurar o direito originário sobre as terras indígena. 
 
Note que as terras indígenas de que trata o artigo 231 da constituição são o gênero, e 
as terras que passam pelo processo de demarcação disciplinado pelo referido decreto é 
uma das espécies de terras indígenas tradicionalmente ocupadas. 

Terras indígenas 
demarcadas (para fins 

deste estudo) 

Para fins desse estudo, são denominadas “Terras indígenas demarcadas”, as terras 
indígenas que constam na base de dados georreferenciados disponibilizada no portal 
oficial da FUNAI. Assim, são incluídas nessa categoria terras indígenas tradicionalmente 
ocupadas em várias fases do processo administrativo demarcatório a partir da sua 
delimitação até a regularização (delimitada, declarada, homologada e regularizada). 
Inclui tanto terras indígenas com o processo demarcatório concluído, como terras 
indígenas sob demarcação, mas que já foram delimitadas e tiveram seus limites 
amplamente divulgados, de forma que logram a subsidiar relativa proteção territorial e 
amplo reconhecimento administrativo da ocupação tradicional. 

Terras indígenas sem 
providência (para fins 

desse estudo) 

“Terras Indígenas sem providência” são aquelas ocupadas e reivindicadas pelos povos 
indígenas, mas que ainda não tiveram os limites definidos a partir de relatório de 
identificação e delimitação publicado pela Funai. Portanto, estão aguardando o estudo 
de identificação, e delimitação, ou seja, sem garantia dos direitos territoriais. São TIs 
reivindicadas com processo junto às associações indígenas, ao CIMI ou à FUNAI (neste 
último caso, os processos encontram-se ainda em estudo ou paralisados na etapa inicial 
de recebimento da demanda e instauração do GT de identificação e delimitação da TI). 
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Quadro 6.2 - Síntese das Terras Indígenas AIE e Bacia Efetiva 

Terras Indígenas 
Área de Influência 
Estratégica (AIE) 

Bacia efetiva 

TI demarcadas 64 35 

TI sem providência 59 42 

TI sem providência e sem 
área identificada 

41 17 

Total 164 94 

Os conflitos mais recorrentes em Terras Indígenas da área da bacia efetiva são devidos às 

invasões por madeireiras, pescadores comerciais, garimpeiros, conflitos fundiários com não 

indígenas (posseiros ou fazendeiros) e territoriais (em função de sobreposição com UCs). 

Posseiros são agricultores sem título ou propriedade da terra e que ocupam essas áreas por 

necessidade ou especulação fundiária. Normalmente são descendentes dos “soldados da 

borracha”, muitos dos quais nordestinos que migraram na época do extrativismo da borracha. 

Os garimpeiros, de ouro, não são regularizados e acabam por promover conflitos de uso do 

território e impactos ambientais. Muitos são da própria região e estão sem outras 

possibilidades de emprego e outros são de fora do estado e podem ser tanto mão-de-obra à 

serviço de terceiros ou serem os próprios donos das balsas. Quando se amplia a análise para 

as TIs existentes na AIE, os conflitos são da mesma natureza, isto é, disputas territoriais e por 

recursos naturais são bastante semelhantes. O Anexo V contém o Quadro 1 Situação fundiária 

e conflitos nas Terras Indígenas Demarcadas dentro da bacia efetiva e o Quadro 2 – Situação 

fundiária, população e conflitos em Terras Indígenas Sem Providências na área de influência 

estratégica. Este último quadro fornece as informações coletadas sobre as 59 terras indígenas 

sem providência na AIE. 

Em relação a conflitos com atividades de exploração de gás e petróleo, há dois casos 

registrados na AIE e Bacia Efetiva. Um, na calha do Solimões, entre os indígenas Miranha da 

TI Cajuhiri Atravessado com a Petrobras, devido à abertura do Gasoduto Coari-Manaus nos 

anos 2000 que atravessou a comunidade derrubando um castanhal, uma área importante para 

a base nutricional e para a manutenção das práticas culturais como povo.  

O outro caso ocorreu no Vale do Javari compreendendo tanto a Terra Indígena Vale do Javari, 

Amazonas, quanto o Alto Juruá, no Acre. Este conflito já havia ocorrido nos anos 1970 e 1980 
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quando a Petrobras realizou atividades de sísmica e abertura de poços exploratórios na região 

que hoje está delimitada a TI Vale do Javari. Em face da 12ª Rodada de Licitações de Blocos, 

os indígenas da região do Vale do Javari, no estado do Acre e fora da AIE, reiteraram o pedido 

de respeito à Convenção nº 169 da OIT da qual o Estado Brasileiro é signatário. Diante disso, 

o MPF por meio de Ação Civil Pública em 2015, determinou que a ANP e a União realizassem 

a Avaliação Ambiental da Bacia Sedimentar e a Consulta Prévia, Livre e informada com esses 

povos indígenas e tradicionais o que não ocorreu até o momento (CTI, 2019). 

É importante destacar que a maioria das terras indígenas sem providências estão localizadas 

no médio e baixo Solimões, onde vem ocorrendo o fenômeno da etnogênese, principalmente 

nas terras reivindicadas pelos povos Kokama, Kambeba, Mura e Miranha. São povos que têm 

solicitado o reconhecimento de sua identificação étnica e a demarcação das terras que 

ocupam. 
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Figura 6.1 –Terras indígenas tradicionalmente ocupadas e regularizadas. 
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Figura 6.2 – Terras indígenas tradicionalmente ocupadas e sem providência. 
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6.1.1.3 – Unidades de Conservação 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC – Instituído pela lei 9.985/2000) 

define Unidades de Conservação como unidades territoriais e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituídas pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Estas se 

dividem em dois grupos: de Proteção Integral e Uso sustentável. As unidades de conservação 

de proteção integral têm como função a preservação da natureza, são mais restritivas quanto 

ao uso, não sendo admitido o uso direto de recursos naturais ou habitação. As categorias de 

proteção integral são: estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e 

refúgio de vida silvestre. 

As Unidades de Conservação de Uso Sustentável têm como objetivo compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Algumas 

unidades objetivam também a proteção dos meios de vida e do patrimônio cultural de povos 

e comunidades tradicionais, como, por exemplo, as reservas extrativistas encontradas na área 

de estudo. As categorias de uso sustentável são: área de relevante interesse ecológico 

(ARIE), floresta nacional (FLONA), reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável 

(RDS), reserva extrativista (RESEX), área de proteção ambiental (APA) e reserva particular 

do patrimônio natural (RPPN). 

A área da Bacia efetiva intersecciona 14 Unidades de Conservação (UCs) implantadas (já 

com Decreto de criação) e uma em processo. As unidades implantadas se distribuem entre 

as categorias de proteção integral e uso sustentável, sendo 3 da primeira categoria e 11 da 

segunda, que totalizam uma área 13.039.160 ha7 (Quadro 3, Anexo V). Quarenta e sete por 

cento (47%) da área total destas unidades de conservação (6.242.187,85 ha) se situa dentro 

da bacia efetiva, o que corresponde a 20,17% desta. A Figura 6.3 apresenta as Unidades de 

Conservação de Proteção Integral e Desenvolvimento Sustentável.8 

 
7 Somatório das áreas dispostas nos atos de criação, ampliação e recategorização das Unidades de Conservação. Este valor 
difere da área calculada a partir dos shapes oficiais fornecidos pelo Ministério de Meio Ambiente, que totalizam 12.869.653,96 
ha. Este valor é 169.506,04 ha menor que o valor calculado a partir dos atos legislativos.  
 
8 As dimensões das unidades de conservação apresentam divergências nas áreas, comparando-se o decreto de criação e o 
cadastro nacional de unidades de conservação. Há uma hipótese de que tal distorção tenha ocorrido no processo de 
georreferenciamento, realizado posteriormente, com o intuito de elaborar planos de manejo e/ou gestão. No entanto, esta 
constatação não foi elucidada tendo em vista a falta de retorno por parte dos gestores das unidades de conservação estadual.  
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Dentre os indicadores de gestão das unidades de conservação foram avaliados a existência 

e regularidade dos planos de manejo e a existência dos conselhos gestores, deliberativos, ou 

consultivos, dependendo da categoria das unidades de conservação. Das 14 UCs existentes 

na bacia efetiva, apenas a RDS de Amanã não possui plano de manejo ou de gestão e duas 

estão com os planos de manejo em processo de consulta pública e deverão ser finalizados 

em 2020. Todas as UCs possuem conselhos gestores, sendo consultivos nas RDS e RESEX, 

e deliberativos nas demais categorias. 

Dividida por grupos de unidades de conservação, a porção territorial que corresponde à bacia 

efetiva é de 2,74% sobreposta com o grupo de proteção integral e 17,43% sobreposta com o 

grupo de desenvolvimento sustentável conforme a Figura 6.2 e o Anexo V - Quadro 4. 

Existe conflito devido à sobreposição territorial da UC do Parque Nacional do Jaú - de proteção 

integral - com o Quilombo do Tambor; da RDS de Mamirauá com as Terras Indígenas Acupuri 

de Cima (Povo Kokama), Jaquirí (Povo Kambeba), Porto Praia (Povo Tikuna) e Cuiu-Cuiu 

(povo Miranha) e com as terras indígenas sem providencias Cauaçu, Nova Esperança, Santa 

Tereza do Mulato e Martião dentro área da bacia efetiva. 

Conforme discutido no indicador “áreas de uso tradicional” um dos principais conflitos de uso 

dos recursos naturais ocorre em função do antagonismo entre, por um lado, pequenos e 

grandes comerciantes (locais e regionais) com seus barcos de pesca para comercialização 

na sua maioria para o mercado de Manaus e de outras cidades do Pará (Santarém e Belém) 

e, por do outro lado, ribeirinhos, comunidades tradicionais e povos indígenas que têm no 

pescado uma fonte importante da sua base nutricional. 

As Unidades de Conservação de Proteção Integral, as RESEX e as FLONAs são restritivas à 

exploração mineral. As zonas de Preservação das Unidades de Uso Sustentável apresentam 

as mesmas restrições das UCs de Proteção Integral, e por analogia a exploração mineral 

nessas áreas é restrita. Nas outras zonas das Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

e nas zonas de amortecimento poderá haver exploração mineral desde que esta atividade 

seja compatível com o objetivo da unidade, constem no plano de manejo e seja autorizada 

pelos órgãos ambientais competentes. 

Além do aparato legal, as Unidades de Uso Sustentável também contam com um incentivo 

para conservação do meio ambiente, na forma de um pagamento pela preservação dos 

serviços ambientais prestados pelas florestas. Criado em 2007 na Amazônia, o Bolsa Floresta 

é política pública que tem por objetivo promover a contenção do desmatamento, recompensar 
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e melhorar a qualidade de vida das populações tradicionais que residem em determinadas 

UCs estaduais do Amazonas (http://fas-amazonas.org/pbf/). 
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Figura 6.3 – Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável. 
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6.1.1.4 – Projetos de Assentamento e Território Quilombola 

Projetos de Assentamento 

A criação de assentamentos é feita por meio de portaria, publicada no Diário Oficial da União, 

na qual constam a área do imóvel, a capacidade estimada de famílias, o nome do projeto de 

assentamento e as etapas que devem ser adotadas para assegurar sua implantação. Os 

assentamentos podem ser divididos em dois grupos (INCRA, 2018): 

 Projetos de assentamento de reforma agrária resultantes da regularização de terras 

pelo Incra. Em geral, são denominados Projetos de Assentamento (PAs) e, podem ser  

diferenciados em: Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE), Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS), Projeto de Assentamento Florestal (PAF) e 

Projeto Descentralizado de Assentamento Sustentável (PDAS). 

 Projetos de assentamentos de reforma agrária reconhecidos pelo Incra são aqueles 

criados por outras instituições governamentais para acesso às políticas públicas do 

Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). 

Na área da Bacia efetiva existem 12 assentamentos sendo 04 PA, 5 PAE e 2 PDS, conforme 

o Quadro 6.3 e Figura 6.4. 

Território Quilombola 

Na área da bacia efetiva o único quilombo existente é o Quilombo do Tambor localizado no 

Parque Nacional do Jaú, município de Novo Airão, reconhecido pela Fundação Cultural 

Palmares pela Portaria nº 11, de 6 de junho de 2006, embora a regularização fundiária pelo 

INCRA não tenha ocorrido até o momento devido ao conflito com o ICMBio. O estudo para 

regularização foi elaborado pelo INCRA e o relatório foi publicado no Diário Oficial da União, 

no dia 5 de março de 2009. Os primeiros conflitos apresentados são decorrentes da sua 

localização, dentro de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral Parque Nacional 

do Jaú, o que vem afetando o seu reconhecimento formal. 

A comunidade do Tambor já habitava essa região mesmo antes da criação do Parque 

Nacional do Jaú e viviam do extrativismo vegetal da borracha, balata e sorva. Com a criação 

do Parque foram impedidos de usar o território que tradicionalmente ocupam desde o início 

do século XX. 

O conflito pelo uso dos recursos naturais e da terra foi acirrado pela disputa no âmbito 

administrativo federal pela regularização fundiária do território tradicional. Tal disputa se 
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intensificou em 2006 quando a área foi reconhecida como de remanescentes de quilombolas 

pela Fundação Cultural Palmares, ligada atualmente ao Ministério da Cidadania e opôs de um 

lado, os moradores da Comunidade Quilombola do Tambor e, de outro, o ICMBio. 

O Parque Nacional do Jaú foi criado pelo Decreto Federal n° 85.200, de 24 de setembro de 

1980, em uma área de 2.272 milhões de hectares, como parte de uma política ambiental 

preservacionista. Em março de 2014, o governo federal, por meio da Câmara de Conciliação 

da Advocacia Geral da União (AGU), determinou a remoção dos moradores, sem consultá-

los. 

Apesar de estar inserido na Bacia Efetiva do estudo, o quilombo do Tambor está sobreposto 

a uma unidade de conservação de proteção integral e distante das possíveis áreas de 

exploração de gás e petróleo na bacia sedimentar do Solimões, pois sua área de abrangência 

está em sua maior parte inserida na bacia do Rio Negro. 

Quadro 6.3 - Assentamentos na Área da Bacia Efetiva 

Nome PA Município Capacidade 
Famílias 

Assentadas 
Área (ha) 

Data 
Criação 

PA Boia Atalaia do Norte 240 236 6.852 19/12/2002  

PA Crajari Benjamin Constant 275 214 13.75 11/12/1986 

PAE Ilha do Aramaça Benjamin Constant 450 395 10.781 29/11/2007 

PAE Lago do São Rafael Benjamin Constant 200 53 71360 3/11/2011 

PAE Purus Beruri 2600 2430 900 8/8/2006 

PAE Tupana Igapo Açu II Beruri 100 17 447.958 21/09/2007 

PA Riozinho Carauari 250 226 4.462 15/09/1999 

PA Urumutum Tabatinga 109 65 4.522 12/5/1987 

PDS Rio Tacana Tabatinga 140 137 3.729 27/12/2007 

PDS Primavera Tapauá 240 127 67.958 26/12/2007 

PAE Flora Agrícola Tefé 110 94 2.621 19/05/2003 

PAE Santo Antônio Mourão Eirunepé 200 204 21.525 20/08/1992 

Fonte: Dados com atualização em 31/12/2017. INCRA, Assentamentos. Disponível em: 

http://www.incra.gov.br/assentamentoscriacao. Acesso em: 15/01/2019. 
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Figura 6.4 – Projetos de assentamento e Território Quilombola na Bacia Efetiva. 
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6.1.1.5 – Conflitos fundiários 

Os conflitos existentes em terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas envolvem 

Associações Indígenas, FUNAI, empresas privadas, proprietários particulares, posseiros e 

CIMI. Quando se trata de exploração de atividades de gás e petróleo, as questões são 

resolvidas pelo MPF por meio de Ações Civis Públicas impetradas pelas associações 

indígenas observados no caso do item 6.1.1.6 (Quadro 4, Anexo V). 

Os conflitos em Unidades de Conservação e Assentamentos Rurais envolvem INCRA, 

ICMBio, órgãos ambientais e de regularização fundiária estaduais (Secretaria de Políticas 

Fundiárias (SPF), Instituto de Terras do Amazonas (ITEAM) e IPAAM). Conflitos entre 

proprietários e empresas privadas e associações de base comunitária podem ser minimizados 

mediante a regularização fundiária das Comunidades Tradicionais residentes nas UCs e dos 

assentamentos, incluindo a realização de estudos para categorização adequada conforme as 

formas de uso e ocupação tradicional e a criação de câmaras especificas para resolução dos 

conflitos. 

Os conflitos com quilombolas envolvem MPF, associação de moradores, INCRA, proprietários 

particulares, ICMBio e Fundação Cultural Palmares. Podem ser minimizados por meio da 

regularização fundiária e reconhecimento do Quilombo em processos mediados por 

associações comunitárias, ONGs, MPF e Fundação Cultural Palmares. Vale ressaltar que 

durante a implantação de unidades territoriais como UCs, projetos de assentamento e 

quilombos, a partir de atos de criação pelos governos federal, estadual ou municipal, apenas 

uma parte da regularização fundiária é realizada, com a definição dos limites e área de 

ocupação. Nesses casos, fica pendente a  destinação das terras públicas dentro dessas 

unidades territoriais. Existem regras diferentes para cada um desses tipos de unidades 

territoriais. Nos assentamentos tipo PAs, a destinação é feita de forma familiar por meio de 

títulos definitivos; nos PAE, PDS, PDAS, e PAF a destinação ocorre por meio de Concessão 

de Direito Real de Uso (CDRU), por família e coletiva em áreas comuns realizados pelo 

INCRA. No caso das UCs, a destinação é familiar por meio de Concessão de Direito Real de 

Uso (CDRU) que pode ocorrer por família ou coletivo em para áreas comuns. Os territórios 

quilombolas seguem as regras dos assentamentos com destinação familiar por meio de 

CDRU. 

As comunidades tradicionais vulneráveis estão sujeitas a conflitos que decorrem da disputa 

por terra, pois não têm documentação que comprovam a propriedade da terra e tampouco o 
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direito de uso. A disputa ocorre com diferentes grupos sociais, geralmente descendentes de 

seringueiros que ficaram nessa região após o colapso da borracha, fazendeiros, madeireiros 

e pescadores comerciais. A ausência de regularização fundiária promove tanto a violência 

física quanto simbólica. 

6.1.1.6 – Ações civis públicas pleiteando direitos indígenas 

Nesse indicador são apresentadas as ações existentes no Ministério Público Federal (MPF) 

em defesa dos povos indígenas decorrentes de conflitos que tratam de extrusão de não 

indígenas das Terras indígenas demarcadas; exploração ilegal de recursos naturais e 

indenização por danos ambientais; negligência e desrespeito ao direito a educação indígena; 

anulação de licenciamento ambiental em UCs com sobreposição com TIs; solicitação de 

fornecimento de água potável e em sua maioria decorrentes de dificuldades ao acesso às 

políticas públicas e conflitos territoriais. No estado do Amazonas, a atuação do MPF é 

desenvolvida a partir das sedes, localizadas em três cidades, Manaus, Tefé e Tabatinga, que 

atuam de forma regionalizada. 

Segundo a Constituição Federal, o MPF é uma instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis (BRASIL, 1988). Por ter esta importante 

função, entre seus princípios institucionais se encontra a autonomia funcional e administrativa. 

Através das análises das entrevistas, oficinas e revisão das ações civis públicas, 

recomendações e inquéritos promovidos pelo MPF (Quadro 5, Anexo V), ficou notório que os 

casos levados na justiça para solução de conflitos são, na sua maioria, conflitos pelo uso do 

território. Outros conflitos apresentados referem-se a invasões, sobreposição entre Unidades 

de Conservação e Terras Indígenas, violações aos direitos a saúde e educação e proteção 

de povos isolados. 

6.1.1.7 – Organização Social 

Para análise da organização e atuação coletiva na região de estudo é importante identificar 

as formas de representação de interesses dos diferentes grupos sociais, bem como dos 

canais de mediação e interlocução com empreendimentos e projetos que venham a ser 

realizados, para minimizar e/ou evitar conflitos. Destaca-se o baixo acesso à informação e 

aos canais de comunicação como elementos que podem, conforme o grau de organização, 
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minimizar ou agravar a situação de vulnerabilidade das comunidades tradicionais e dos povos 

indígenas. 

Por um lado, a fragilidade organizacional dos movimentos sociais é um elemento de 

vulnerabilidade na medida em que não conseguem alcançar as metas e os objetivos para os 

quais foram criados, ou seja, não atuam como mediadores em conflitos com órgãos públicos 

e agentes privados. Por outro lado, quanto mais forte a organização social do movimento, 

maiores as chances de acessarem projetos, financiamentos e atuarem na solução de 

problemas e conflitos. 

Como resultado das oficinas de Gestão do conhecimento, das entrevistas e do levantamento 

de associações representativas dos povos indígenas e comunidades tradicionais, observou-

se um significativo número de associações constituídas com o objetivo de promover a defesa 

de direitos sociais, assim como atividades artísticas e culturais. Na sua maioria, cumprem com 

os requisitos legais de estarem inscritas nos órgãos competentes. As associações, via de 

regra, não tem infraestrutura como equipamentos e sede. Por vezes, a forma como são 

organizadas e criadas não atende aos princípios e anseios das pessoas que deveriam 

representar. Nestes casos, as associações surgem por anseios políticos de seus 

representantes, sendo assim eleitos por um pequeno grupo que nem sempre representam a 

coletividade como um todo. Isso vem promovendo conflitos internos, principalmente entre os 

povos indígenas de Tefé. 

Especificamente no município de Carauari, observou-se uma forte organização e articulação 

das associações, em especial das Unidades de Conservação, as quais trabalham em conjunto 

e em sintonia com as comunidades residentes, do entorno e indígenas. Atualmente, existem 

vários projetos e programas destinados às atividades extrativistas das comunidades dentro 

das UCs, de saneamento básico e sociais. Esta articulação promoveu a criação do Fórum do 

Território do Médio Juruá em 2014 para planejar ações e estratégias sociais e econômicas, 

sem esperar a ação do Estado. Pode-se considerar a região do médio Juruá e do complexo 

do patrimônio Natural Central da Amazônia e a FLONA de Tefé como áreas de relevante 

interesse socioambiental. 

A presença dos Movimentos Sociais na área da bacia efetiva é apresentada nos Quadros 7 e 

8 do Anexo V, nos quais se descrevem os principais atores, associações indígenas e não 

indígenas, respectivamente, constando também o ano de criação, as áreas onde atuam e seu 

principal objetivo. 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    132

Quadro 6.4 - Unidades Territoriais da Bacia Efetiva e Área de Influência Estratégica 

Unidades Territoriais 

Bacia Efetiva Área de Influência Estratégica 

Nº Área (km²) 
% da Bacia 

Efetiva 
Nº Área (km²) % AIE 

Unidade de 
Conservação 

Proteção Integral 3 8.471,28 2,7% 6 12.709,60 2,7% 

Uso Sustentável 11 53.950,59 17,4% 22 92.489,83 19,6% 

Terras 
Indígenas 

Terras Indígenas 
Demarcadas 

35 69.200,98 22,4% 64 105.470,34 22,4% 

Terras Indígenas 
sem providência 

59  12.638,00** 4,1% [59-100]* 22.432,66 4,8% 

Patrimônio Natural da 
Humanidade 

1 19.021,79 6,1% 1 32.900,13 7,0% 

Terras Quilombolas 1 4.233,99 1,4% 1 4.497,54 1,0% 

Assentamentos 12 1.610,00 0,5% 36 13.029,89 2,8% 

Bacia Efetiva -- 309.539,27 100% -- 309.539,27 65,7% 

Área de Influência Estratégica -- -- -- -- 470.975,73 100% 

Fontes: IBGE/FUNAI (2010); CIMI (2017,2018); Oficinas de Gestão do Conhecimento e Mapeamento Participante (2018,2019). 
*Terras sem providência na AIE: foi levado em consideração apenas 100, i.e., pode haver mais.  
** Terras indígenas sem providência na Bacia Efetiva: para 17 (das 59) delas não foram identificados os polígonos indicativos da 
área de ocupação tradicional, logo, a área desta é maior.  
***A soma das porcentagens das unidades territoriais não totaliza 100% devido à sobreposição territorial entre algumas unidades. 

 

6.1.2 Critério de Avaliação: Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais em situação de 

vulnerabilidade 

6.1.2.1 – Povos indígenas/indígenas isolados 

O IBGE (2010) afirma que no Brasil há 305 povos indígenas falantes de 274 línguas, dado 

também corroborado pelo ISA (2019), porém o CIMI (2019) aponta a existência de mais de 

400 povos. Com frequência, o reconhecimento da  identidade étnica (etnogênese), sobretudo 

em área rural, ocorre juntamente com o processo de reivindicação de demarcação de Terra 

Indígena. Salienta-se que o reconhecimento de um povo recém contatado pela FUNAI, 

demanda uma série de procedimentos administrativos para identificação étnica com laudos 

antropológicos e técnicos, que são concluídos com sua inclusão no banco de dados de povos 

indígenas no Brasil. 
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Na bacia efetiva, foram encontrados 20 povos indígenas. Os povos indígenas (Quadro A9, 

Anexo VI) que vivem nessa região apresentam diferentes graus de contato. Alguns possuem 

contato há mais de 3 séculos; outros, há um pouco mais de 50 anos e existem grupos isolados 

e outros de contato recente. Todos se encontram em situação de vulnerabilidade social devido 

à ausência ou ineficiência de políticas públicas sociais como educação, saúde, transporte, 

comunicação, saneamento básico, energia e moradia. Além disso, há situações de 

insuficiência na implementação de direitos indígenas – especialmente os territoriais - 

agravados pelo preconceito apoiado na discriminação étnica. Os povos indígenas de maior 

vulnerabilidade são Hi-Merimã e Korubo, que vivem em situação de isolamento, e os Tsohom 

Dyapá, que são recém contatados. Estes ainda são declarados pela FUNAI como povos 

indígenas isolados. 

O termo etnogênese passou a ser usado na análise dos recorrentes processos de emergência 

social e política dos grupos tradicionalmente submetidos a relações de dominação (HILL, 

1996). Esse autor afirmou que a etnogênese pode ser o resultado indireto e não planejado de 

políticas públicas implementadas na América Latina. Em alguns casos, identifica-se 

elementos comuns que se referem à dinamização e à atualização de antigos grupos étnicos 

cujos membros foram induzidos ou obrigados a renunciar suas identidades étnicas, mas que 

se recuperaram, em um processo de resistência, por esperarem potenciais benefícios 

coletivos. Às vezes, isso ocorre devido à desestigmatização da filiação étnica, mas 

frequentemente também às novas legislações que conferem direitos antes negados, como o 

acesso à terra ou a programas de apoio social ou econômico (BARTOLOMÉ, 2004). 

Na bacia efetiva, encontramos vários grupos se identificando sob uma base étnica, processo 

caracterizado como etnogênese. Inicialmente, há a auto identificação coletiva de uma 

comunidade que envia solicitação a FUNAI e posteriormente, sobretudo em área rural, ocorre 

o processo de reivindicação de demarcação do território que ocupam como Terra Indígena. 

Dentre os grupos que vem solicitando a identificação étnica constam os Kambeba, Miranha, 

Kokama, Mura e Mayoruna que historicamente foram levados a negar e ocultar suas raízes 

culturais e identitárias face ao processo colonial civilizatório e à discriminação da sociedade 

nacional contra os povos indígenas de forma geral. 

A etnogênese explica parcialmente os vários processos de demarcação de terras indígenas 

do grupo de terras tradicionalmente ocupadas sem providências, principalmente ao longo nas 

áreas de várzea das calhas dos rios Coari, Solimões e Tefé. É um fenômeno histórico cujas 

origens decorrem de um direito e de uma mudança de percepção frente aos povos indígenas, 
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antes muito mais estigmatizados. Tal fenômeno está presente em toda a bacia do rio 

Solimões, principalmente no médio Solimões entre os municípios de Anori a Jutaí e Juruá. 

Com menor incidência nas calhas do rio Juruá e Vale do Javari. Esse processo de 

identificação étnica promove conflitos inter-étnicos entre alguns povos que não reconhecem 

a solicitação do outro grupo étnico; o aumento da discriminação da sociedade nacional em 

relação aos ressurgidos; fragilidade das suas organizações comunitárias e as dificuldades 

ainda maiores para acessar as políticas públicas especificas para indígenas como o Registro 

Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), educação escolar indígena, postos de 

saúde do DSEI, ações afirmativas como vagas por cotas nas universidades e outros 

programas governamentais de acesso a financiamentos e projetos. 

Os indígenas em processo de etnogênese estão em situação de vulnerabilidade tanto social 

quanto territorial, o que decorre de não serem plenamente reconhecidos como indígenas e 

não terem a proteção legal referente às políticas públicas especificas e à demarcação de suas 

terras. 

Os povos indígenas têm direitos diferenciados e, portanto, políticas públicas específicas, 

como, por exemplo, nas áreas de educação e saúde. Existem legislações especificas que 

asseguram a educação diferenciada conforme seus usos e costumes, tradição, cultura e 

língua assegurada no artigo 231 e 232 da Constituição Federal Brasileira, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, em seus artigos 78 e 79, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Plano 

Nacional de Educação. Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009 – organiza os territórios 

Etnoeducacionais; a Resolução nº 01 CNE/CP, de 07 de janeiro de 2015 – que institui os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas em cursos de 

Educação Superior e Ensino Médio e a Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e 

Tribais, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, entre outras que lhes 

conferem autonomia na definição da proposta política, pedagógica e metodológica dos cursos 

para formação para professores indígenas em nível superior. 

Assim, os povos indígenas têm o direito a escolas próprias que não precisam ser iguais as 

não indígenas. A implantação dessa política de educação compete ao Estado por meio de 

suas secretarias de educação no âmbito municipal, estadual e federal. No entanto, o que se 

percebe é a ausência dessa política de educação diferenciada. Uma das principais 

fragilidades e reivindicações dos povos indígenas são por escolas diferenciadas, formação 

específica para professores indígenas, implantação de ensino médio, infraestrutura e 

materiais didáticos adequados ao território e às suas culturas e línguas. 
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Via de regra, nas comunidades indígenas as escolas atendem apenas até o 6º ano do ensino 

fundamental, ou no máximo ao 9º ano. Ensino médio, quando existe, é tele mediado, 

denominado como Ensino Médio Tecnológico. Funciona com aulas pela internet mediado por 

um professor/monitor para todas as disciplinas e na língua portuguesa. Para os falantes 

somente da língua portuguesa não é problema, mas para falantes da língua materna, como 

os Kulina Madja9, Katukina e Deni, por exemplo, ou para os bilíngues, a compreensão é mais 

difícil e gera problemas no processo educacional. 

Um dos programas de formação para professores indígenas existentes é o Piraiawara, 

Magistério Indígena ofertado pela Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, criado em 

1998. O problema na oferta do curso para todos o estado e municípios é a sua periodicidade 

e falta de continuidade pela SEDUC, pois o curso que deveria ser de 4 anos às vezes demora 

de 8 a 10 anos para finalizar, com constantes interrupções justificadas por falta de recursos 

financeiros. 

Outro Programa é o PROLIND, ofertado pelas Universidades (no Amazonas pela UFAM e 

UEA) para formação de professores indígenas em nível superior. A UFAM oferta dois cursos 

com propostas diferenciadas com aproximadamente 800 estudantes matriculados em 2018 e 

a UEA, um curso de Pedagogia Intercultural que está em fase de revisão, mas que já formou 

cerca de 300 estudantes em todo estado, muitos na área da BE. 

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) ligada ao Ministério da Saúde é responsável 

por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo 

o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) no Sistema 

Único de Saúde (SUS). No Brasil, são 34 DSEIs10 divididos estrategicamente por critérios 

territoriais tendo como base a ocupação geográfica das comunidades indígenas. Além dos 

DSEIs, a estrutura de atendimento conta com postos de saúde, com os Polos base e as Casas 

de Saúde Indígena (Casais). A bacia efetiva é assistida por 3 DSEIs11: DSEI Alto Rio 

 
9 Essa é a denominação oficial da FUNAI. O grupo se identifica como “Madja Kulina” como forma de distinguir-se do grupo Kulina 
Pano. 

10 Dsei é uma unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena da SESAI, modelo de organização 
de serviços – orientado para um espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, populacional e administrativo bem delimitado –, que 
contempla um conjunto de atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, promovendo 
a reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias à 
prestação da assistência, com o Controle Social (SESAI, 2018)“. 

11 Fonte: DGESI/Sesai - dados referentes a 31/12/2017. 
  Fonte: DASI/Sesai - dados referentes a 31/12/2017. 
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Solimões, com sede no munícipio de Tabatinga; DSEI Vale do Javari localizado no município 

de Atalaia do Norte; e DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes localizado no município de Tefé. 

Mesmo com a existência da política com atenção à saúde indígena, os relatos demonstram 

descaso e sucateamento dos polos base e dos DSEIs, com falta de medicamentos 

apropriados; infraestrutura precária; recursos humanos insuficientes e sem formação 

adequada para atender os povos indígenas (médicos; enfermeiras; Agentes indígena de 

saúde – AIS e Agentes Indígenas de Saneamento). A demanda dos povos indígenas é pelo 

atendimento adequado com infraestrutura para os polos base e DSEIs, maior oferta e 

formação de recursos humanos na área de saúde e uso da medicina tradicional e formas de 

cura conforme a cultura de cada povo. 

Foi relatada a existência de um grande número de balsas para exploração de ouro no Rio 

Jutaí e em seu afluente Rio Boia e Mutum. Devido à contaminação da água dos rios por 

mercúrio, os Agentes de Saúde Indígena estão registrando casos recorrentes de 

enfermidades antes incomuns aos povos como microcefalia, câncer de pele e outros. 

Historicamente, o rio Jutaí é classificado como rio de água preta, mas devido à contaminação 

de suas águas e à suspensão dos sedimentos provocado pela intensa atividade das balsas, 

está havendo a alteração da coloração de suas águas. Nessa região há presença de 

indígenas isolados que perambulam entre a área do rio Jutaí e Vale do Javari. 

Quanto ao saneamento básico, em geral as comunidades não recebem programas de 

saneamento básico, o que provoca problemas de saúde. Existem poços artesianos em 

algumas comunidades, mas sem manutenção periódica. Muitos ainda utilizam a água dos 

igarapés e rios para consumo humano. 

Energia e sistema de comunicação são praticamente inexistentes. A energia na maioria das 

comunidades funciona no horário de 18:30 as 21:30 a 22:00 com gerador à diesel comunitário. 

O sistema de comunicação existente é a radiofonia e, em algumas comunidades próximas as 

sedes dos municípios, existe telefonia fixa e, em alguns poucos casos, recepção de telefonia 

móvel. 

A base econômica e alimentar é diretamente associada à agricultura de subsistência e à 

pesca. Na roça há produção de frutas, cará, macaxeira, mandioca, jerimum e hortaliças que 

são comercializadas em pequena escala para os atravessadores e nas feiras municipais. O 

produto que mais comercializam é a farinha de mandioca devido à fama da farinha de Uarini 
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em todo o estado do Amazonas, por ser a de melhor qualidade. Há também extrativismo 

principalmente de castanha e açaí. 

Existe a desvalorização da produção agroextrativista dos indígenas muitas vezes por 

preconceito ou pela grande oferta. Foi destacado também, pelos indígenas participantes da 

oficina de gestão do conhecimento em Tefé, que a monocultura da mandioca chega se 

transformar num problema12 e que as comunidades devem diversificar a sua plantação. 

Quanto à pesca, a alta piscosidade da bacia do Solimões e seus afluentes e a existência de 

inúmeros lagos proporciona o manejo de espécies como o pirarucu, tambaqui e tucunaré, 

além dos quelônios. 

Com o contato e a proximidade das comunidades das sedes dos municípios alguns problemas 

sociais surgiram como o uso de drogas pelos jovens, alcoolismo, roubos e furtos, pirataria, 

estupro e discriminação pelos moradores do meio urbano não indígenas dos municípios. O 

município onde este problema ocorre com mais intensidade é em Juruá, onde há um 

sentimento muito forte contra os Kulina Madja. Foi relatado pelos Kulina Madja, habitantes da 

TI Kumaru, que comerciantes de pescados, regatões recebem meninas como pagamento e 

em troca de bebidas alcoólicas e que isso é uma prática usual na comunidade. A questão do 

alcoolismo é grave. Muitos indígenas chegam a tomar álcool puro, perfume e até gasolina, e 

não existem programas de recuperação que tenham obtido sucesso, apenas palestras e 

outras atividades paliativas. 

Os ataques dos piratas são frequentes na calha do rio Solimões. Muitas comunidades 

indígenas e tradicionais têm que conviver com as ameaças e assaltos constantes não apenas 

em suas casas, mas também são obrigados a entregar parte ou totalmente os produtos 

cultivados nas roças, de coleta e pescados sob o risco de serem agredidos e até mesmo 

mortos. Assim, e por entregarem sua alimentação para os piratas, ficam sem ter como se 

sustentarem, e ainda sofrem com a insegurança e o medo de sofrerem ataques futuros. 

Ataques de piratas não se configuram como um conflito territorial e nem como disputa por 

recursos naturais, mas como criminalidade, pois assaltam também as embarcações 

comerciais e de passageiros. 

 
12 O problema da monocultura da mandioca apontado por alguns indígenas presentes na oficina em Tefé, é pelo fato da perda 
da diversidade do sistema agrícola tradicional praticado pelos povos indígenas. A monocultura da mandioca está ocorrendo 
devido ao mercado da farinha de mandioca ser regionalmente valorizada, conhecida como farinha de Uarini, cuja produção 
abastece todo estado do Amazonas. 
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Povos indígenas isolados  

Segundo a FUNAI (2019), os indígenas isolados são povos que não estabeleceram contato 

permanente com a população sociedade envolvente e que se isolam voluntariamente (como 

os Korubo do vale do Javari, por exemplo). Dentre as diversas atribuições da FUNAI, uma 

delas é de coordenar e implementar as políticas de proteção aos grupos indígenas em 

isolamento voluntário e de recente contato, tendo em vista os nefastos riscos do contato para 

esses grupos, principalmente a incidência de epidemias e mortes. 

A política indigenista oficial no Brasil, inspirada nos paradigmas da pacificação e processo 

civilizatório sempre foi voltada para a atração e, posteriormente, o contato, como estratégia 

de integração dos povos indígenas à sociedade envolvente. Essa filosofia mudou, 

principalmente a partir da criação da Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém 

Contatados (CGIIRC), órgão da FUNAI responsável para proteger esses povos e que possui 

a diretriz de fazer contato somente em casos em que a sobrevivência dos povos em 

isolamento esteja em risco iminente. 

A existência de 28 grupos de indígenas isolados no Brasil foi confirmada pela CGIIRC, número 

discrepante daquele sinalizado pelo CIMI (214 grupos isolados no Brasil sendo 213 na 

Amazônia). 

A CGIIRC, está subordinada diretamente à Presidência da República, organizada em doze 

Frentes de Proteção Etnoambiental (Juruena, Awa-Guajá, Cuminapanema, Vale do Javari, 

Envira, Guaporé, Madeira-Purus Madeirinha-Juruena, Médio Xingu, Uru-Eu-Wau-Wau, 

Waimiri Atroari e Yanomami), que atuam na Amazônia brasileira. O Brasil é o único país da 

América Latina com um órgão específico para desenvolver políticas de proteção aos 

indígenas isolados (FUNAI, 2018). 

Existem no estado do Amazonas, seis Frentes de Proteção Etnoambiental: Madeira Purus, 

Waimiri Atroari, Yanomami Y'ekuana, Madeirinha-Juruena, Cuminapanema e Vale do Javari. 

Já na bacia efetiva do Solimões, atuam duas Frentes de Proteção, a do Madeira-Purus, 

responsável pela proteção dos Hi-Merimã e a Vale do Javari onde encontram-se o maior 

número de grupos isolados do país, entre eles os Korubo e os Tsohom-Dyapá. 
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Os estudos de localização e monitoramento dos povos indígenas isolados seguem algumas 

diretrizes básicas, no contexto da garantia constitucional de sua proteção, fundamento da 

Política para Índios Isolados, quais sejam (FUNAI, 2000)13: 

a) Garantir aos índios isolados e de recente contato o pleno exercício de sua liberdade e 

das suas atividades tradicionais;  

b) Zelar para que a constatação da existência de índios isolados não determine a 

obrigatoriedade de contatá-los; 

c) Promover ações sistemáticas de campo destinadas a localizar geograficamente e 

obter informações sobre índios isolados;  

d) Promover a regularização e a proteção das terras habitadas por índios isolados, 

incluídos todos os recursos naturais nelas existentes; 

e) Assegurar atenção prioritária e especial à saúde dos índios isolados e de recente 

contato, devido à sua situação de particular vulnerabilidade;  

f) Assegurar a proteção e preservação da cultura dos índios isolados, em suas diversas 

formas de manifestação; 

g) Proibir, no interior das áreas habitadas por índios isolados, toda e qualquer atividade 

econômica e/ou comercial. 

Entretanto, o que se tem observado é a insuficiência das políticas públicas criadas para a 

proteção dos povos indígenas e os isolados especificamente. As frentes de Proteção  foram 

objeto de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em 201814, que pleiteava 

a garantia de recursos humanos e financeiros para seu funcionamento. No final de 2019, a 

justiça federal do Amazonas deferiu o pedido do MPF e inclusive fixou multa para obrigar à 

união a adotar medidas necessárias para o pleno funcionamento das atividades. Na Bacia 

Efetiva, há ocorrência e avistamentos de vários povos considerados isolados15. Dentre eles, 

 
13 Portaria N. 281/PRES/FUNAI, de 20 de abril de 2000. 

14 Ação Civil Pública - Processo Número: 1004249-82.2018.4.01.3200, 1a Vara Federal Civil da SJAM. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/docs/acp-funai-indios-isolados. 

15 A FUNAI utiliza a seguinte metodologia de classificação de registro dos indígenas isolados: Informação - todo e qualquer relato 
ou notícia prestada a CGIIRC; Registro de Informação – inserção dos relatos no banco de dados da CGIIRC após triagem e 
avaliação para identificar a consistência dos relatos; Referência em Estudo – conjunto de dados ou relatos qualificados sobre a 
presença de indígenas isolados pela CGIIRC ou pela Frente de Proteção Etnoambiental (FPE) em determinada região; 
Referência Confirmada – registro dos relatos que foram comprovados em ações de campo pela CGIIRC-FPE por meio de estudo 
“in loco”. Fonte: Nota Técnica n. 16/2018 – CPLII/CGIIRC/DPT-FUNAI e ISA.www.socioambiental.org.br. Acesso em 02/03/2019. 
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só foi possível nominar três: os Hi-Merimã, os Korubo e os Tsohom Dyapá16. Os primeiros 

foram encontrados na região do rio Purus, e o segundo e terceiro, no Vale do Javari até o rio 

Juruá, e outros grupos sobre os quais não há muitos dados, entre Coari e Tapauá17 (Igarapé 

Pau Pixuna) (Figura 6.5). 

Informações publicadas pelo ISA (2019) e CTI (2019), fazem referência aos Tyohom-Dyapá 

como de recente contato pelos Kanamari a partir das relações interétnicas e de 

compartilhamento de território. Atualmente, uma parte deles vive na Aldeia Jarinal localizada 

no alto rio Jutai (vale do Javari) e outra ainda pode estar em isolamento voluntário. 

Os dados que constam no mapa foram coletados a partir da base de dados da FUNAI 

(CGIIRC) que estavam disponíveis em mídia digital, do Instituto Socioambiental (ISA, 2019), 

do Centro de Trabalho Indigenista (CTI, 2019), do CIMI (2016) e das reuniões de mapeamento 

participante (2018). Ressalta-se a dificuldade de obtenção de dados junto à FUNAI (mesmo 

tendo sido solicitado formalmente, ainda não foi obtida resposta sobre a ocorrência de 

indígenas isolados além do que consta na Figura 6.5). 

 
16 As referências sobre os povos isolados foram obtidas por meio de mídias digitais. FUNAI, Apresentação do Orador da FUNAI 
ao Senado em 06/08/2014. Disponível em: http://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?reuniao=2797&codcol=50; ISA (2019). 
Disponível em: https://acervo.socioambiental.org/acervo/publicacoes-isa/cercos-e-resistencias-povos-indigenas-isolados-na-
amazonia-brasileira; CTI. Mapa CTI - sismica_completa_Javari_nov2012-baixa_resol.jpg. Disponível em: 
https://trabalhoindigenista.org.br/programa/javari/, por meio impresso, CIMI, Relato da viagem ao rio Pau Pixuna, 10/06/2015 e 
comunicação pessoal por meio das oficinas de mapeamento participante (2018). 

17 Existe uma possibilidade de que os indígenas isolados avistados entre Coari e Tapauá (Igarapé Pau Pixuna) sejam os Korubo, 
que podem se deslocar para além da TI Vale do Javari no processo de perambulação, conforme relatado por outros indígenas 
da região durante a reunião de mapeamento participante em Coari (2018) e pelo CIMI (2016). 
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Figura 6.5 – Área de Influência Estratégia com indicação dos registros de indígenas isolados. 

 

6.1.2.2 – Comunidades tradicionais em situação de vulnerabilidade 

As Comunidades Tradicionais podem ser definidas como grupos sociais, culturalmente 

diferenciados que se reconhecem como tal. Segundo a Lei da Biodiversidade e o Decreto n° 

6040 de 2007, a comunidade tradicional possui uma forma própria de organização social, 

ocupa e utiliza territórios e recursos naturais como condição necessária para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas geradas e transmitidas pela tradição (BRASIL, 2015). Estão localizadas tanto dentro 

das Unidades de Conservação, assentamentos e quilombo como também fora dessas 

unidades territoriais. Possuem conhecimentos específicos sobre a utilização do seu território, 

técnicas de pesca e agricultura diferenciadas resultando numa interação sustentável com o 

ambiente. 
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Define-se para efeitos desse estudo que comunidades tradicionais vulneráveis são aquelas 

localizadas fora das UCs e de assentamentos, ou seja, fora de áreas protegidas oficialmente, 

e que convivem com vários tipos de conflitos territoriais devido à ausência da regularização 

fundiária (ameaças de desapropriação, falta de reconhecimento como comunidades 

tradicionais pelos órgãos públicos, invasões, insuficiência das políticas públicas básicas e 

submissão a grileiros e acordos desvantajosos para uso de roça e pesca). 

Faz-se necessário esclarecer que nem todas as comunidades denominadas ribeirinhas ou 

rurais são comunidades tradicionais. Podem até ser vulneráveis, mas não consideradas 

comunidades tradicionais, conforme definição legal supracitada. 

As comunidades ribeirinhas são grupos sociais que moram em ambiente de várzea, onde 

desenvolvem estratégias de reprodução social que coadunam produção agrícola, pesqueira 

e extrativista com práticas voltadas à conservação e uso sustentável dos ecossistemas 

(FRAXE, 2004; WITKOSKI, 2010). 

Para o IBGE (2010), comunidades rurais são grupos sociais situados fora dos limites da zona 

ou área urbana, geralmente com características associadas ao setor primário da economia. 

Portanto, as comunidades rurais da região de estudo podem ser tradicionais, ribeirinhas ou 

vulneráveis, localizadas tanto em ecossistemas de várzea e terra firme. 

A maior parte de comunidades tradicionais em situação de vulnerabilidade foi encontrada no 

município de Carauari, fora do entorno das Unidades de conservação no baixo e médio Juruá 

e Riozinho. Seus membros, na sua maioria, descendem de seringueiros que permaneceram 

nessa região após o declínio do ciclo da borracha. Em Coari, estão localizados ao longo do 

lago Coari e muitos, provavelmente, têm origens indígenas, embora não se identificam como 

tal, tornando-se vulneráveis territorial e socialmente. As identificadas na bacia efetiva constam 

nos cartogramas do Anexo IV. Os dados disponíveis pelo IBGE referem-se a comunidades 

rurais. Não há, portanto, como diferenciar as tradicionais das demais. No entanto, os 

cartogramas apresentam informações das comunidades mapeadas por meio das reuniões de 

mapeamento participante, o que possibilitou a elaboração de mapa (Figura 6.6) apenas com 

as referidas comunidades tradicionais vulneráveis, representando uma amostra da ocorrência 

destas na região. 

Ressalta-se que pode existir um número maior de comunidades tradicionais e vulneráveis na 

Área de Influência Estratégica, porém, devido a sua natureza, área de abrangência e tempo 

do estudo, não foi possível referenciá-las e poderia haver equívocos de identificação. 
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Figura 6.6 – Comunidades tradicionais vulneráveis do Médio Juruá e Riozinho. 

 

As comunidades tradicionais que vivem na bacia efetiva realizam uma série de atividades 

econômicas, fundamentais para sua sobrevivência, como pesca, agricultura, extrativismo não 

madeireiro e caça.  

As comunidades tradicionais localizadas dentro das UCs, quilombos e assentamentos 

encontram-se em situação de vulnerabilidade social, porém em menor grau em relação às 

comunidades vulneráveis (tal qual denominadas nesse estudo), pois apesar das invasões, 

outros conflitos e problemas sociais devido à ausência ou ineficiência das políticas públicas, 

estão com os territórios regularizados e protegidas de alguma forma. 

Essas comunidades tradicionais, assim como os povos indígenas, carecem de políticas 

públicas de saúde, educação, comunicação e transporte eficazes. Não possuem unidades 

básicas de saúde e recorrem aos hospitais e postos de saúde das sedes dos municípios por 

conta própria pois as poucas ambulanchas existentes estão frequentemente em manutenção. 
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A escolaridade é baixa, com predomínio do ensino fundamental incompleto, e as escolas 

possuem infraestrutura precária, com insuficiência de professores ou estes não têm formação 

para atuarem na carreira docente. A maioria das famílias envia seus filhos para casa de 

parentes ou outros para que possam continuar os estudos no ensino médio. 

A questão de segurança é um problema, pois a falta de fiscalização das unidades de 

conservação as deixa vulneráveis a todo tipo de invasão, principalmente, dos piratas que 

atacam as comunidades ribeirinhas e suas embarcações ao longo do rio Solimões, tomando 

toda a produção seja agrícola ou de pescado. 

O sistema de comunicação das comunidades das unidades de conservação é principalmente 

a radiofonia, quando funciona. Telefonia fixa é inexistente e apenas nas comunidades mais 

próximas das sedes dos municípios é possível acessar o sistema de telefonia móvel. 

As estradas e ramais existentes não são pavimentados e os moradores sofrem no período 

das chuvas com lama e dificuldade de tráfego para escoamento de suas produções e 

circulação para as sedes dos municípios. 

6.1.3 Critério de Avaliação: Condições de Vida 

6.1.3.1 – Dinâmica Demográfica 

O processo de urbanização dos municípios da região vem ocorrendo desde a década de 1970, 

notadamente nos municípios de Coari, Tefé, Carauari, Jutaí, Eirunepé, Benjamin Constant, 

Anori e Codajás. Estes municípios também apresentaram crescimento da população rural, 

exceto Coari, Tefé, Carauari e Jutaí, cujos dados oscilaram. Os demais municípios 

permaneceram com população rural superior à urbana. O processo migratório do campo para 

a cidade vem sendo motivado pela oferta de serviços urbanos, como os de saúde e educação. 

Os fatores econômicos, em particular, emprego e renda, consistem em outros elementos 

motivadores para imigrantes que vão ocupando áreas periféricas destas cidades. A 

implantação de grandes projetos na Amazônia tem sido marcada por fluxos migratórios 

temporários e permanentes. 

Observa-se que a tendência em todos os municípios analisados no período foi de crescimento 

urbano (Quadro 6.5). É importante notar que esse movimento ocorreu mais fortemente em 

dois conjuntos de municípios. O primeiro foi no conjunto onde há maior influência da atividade 

de E&P, mais especificamente, nos municípios de Coari, Tefé e Carauari. O Município de 

Coari teve crescimento populacional de 12% entre 2000 e 2010. No intervalo de 20 anos, 
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entre 1991 e 2010, a população urbana de Coari aumentou em mais de 100% (Figura 6.7). 

Este período coincide com a produção petrolífera no município de Coari e a geração de 

royalties e participações especiais, conforme pode ser observado no indicador Orçamento 

municipal (item 6.1.4.1). A geração dessas participações governamentais e a infraestrutura 

produtiva montada pela Petrobras e empresas terceirizadas gerou empregos e impulsionou 

diferentes atividades econômicas na cidade de Coari, influenciando a dinâmica demográfica 

do município. 

O conjunto formado pelos municípios de Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru e 

Iranduba, que possuem pontos de entrega do gasoduto Coari-Manaus, parece sofrer menor 

ou nenhuma influência dessa atividade, posto que suas performances socioeconômicas 

parecem estar muito mais relacionadas à cidade de Manaus. 

Observa-se, nesta região, um processo de urbanização tardio, comparado ao restante do 

Brasil. Além da criação do polo industrial de Manaus (Zona Franca), a instalação do polo 

industrial de petróleo e gás em Coari e arredores foi um fato histórico fundamental na dinâmica 

demográfica da região. A instalação de infraestrutura de produção e transporte de óleo e gás 

e toda cadeia de bens e serviços a ela associados geraram postos de trabalho e criaram 

expectativas, provavelmente influenciando um fluxo migratório para o centro urbano de Coari 

e áreas periféricas em busca de oportunidades de emprego. 

Nesse sentido, é possível afirmar que o setor de petróleo e gás, além do conjunto de serviços 

a ele associado, tenha motivado um fluxo migratório em busca de oportunidades de emprego 

no centro de Coari e áreas periféricas. Percebe-se, entretanto, que esse setor de óleo e gás 

historicamente não foi suficiente para transformar o município em polo de influência regional. 

Segundo IBGE, até 2007, Coari não havia se transformado em polo de influência, 

permanecendo como Centro Local, cuja centralidade e atuação não extrapolam os limites do 

seu município (IBGE, 2007) e o polo regional permanecia no município de Tefé. 

As relações sociais de produção são diferenciadas quando se busca evidenciar a estrutura 

socioeconômica de cada unidade territorial. As diferenças entre economia formal e informal, 

de subsistência e a voltada para a comercialização, contribuem por caracterizar a diversidade 

no nível de emprego, porém não estão sempre expressas nos indicadores disponíveis. As 

mudanças próprias de um processo de urbanização registram uma tendência a uma nova 
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divisão social do trabalho18, na medida em que as atividades produtivas e tipos de ocupação 

no campo diferem dos encontrados nas cidades. As atividades ligadas ao setor primário e ao  

terciário são as mais expressivas nos municípios onde há significativa população rural. A 

tendência demográfica de saída do campo para a cidade surge acompanhada da tendência 

de transferências para tipos de ocupação mais urbanos, caso do comércio e serviços em 

geral. 

 

 

  

 
18 O termo divisão social do trabalho foi utilizado para refletir o processo de reestruturação do uso do território considerando o 
impacto da urbanização no tipo de ocupação. 
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Quadro 6.5 - Dinâmica demográfica: População Urbana e Rural – 1991, 2000 e 2010 

Censo 
1991 2000 2010 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Coari 21.081 17.597 39.504 27.592 49.651 26.314 

Tefé 39.057 14.913 47.698 16.759 50.069 11.384 

Carauari 11.498 7.800 16.876 6.545 19.744 6.030 

Jutaí 9.087 5.803 9.087 14.775 10.552 7.440 

Itamarati 1.538 7.547 3.103 5.303 4.472 3.566 

Juruá 1.676 3.369 3.052 3.532 5.686 5.116 

Eirunepé 13.442 6.768 16.781 9.075 22.166 8.499 

Tonantins 2.491 7.543 4.362 11.150 8.899 8.180 

Tapauá 7.516 17.870 9.414 11.181 10.618 8.459 

Benjamin Constant 11.539 7.826 14.171 9.048 20.138 13.273 

Envira 4.646 6.335 6.745 5.699 10.552 5.786 

Santo Antônio do Içá 4.472 12.742 7.906 12.742 12.947 11.534 

São Paulo de Olivença 5.105 7.465 8.770 14.343 14.263 17.159 

Ipixuna 3.554 4.286 5.765 6.593 9.499 12.755 

Atalaia do Norte 2.161 5.832 4.175 5.874 6.893 8.260 

Fonte Boa 5.773 10.672 11.633 19.876 15.115 7.702 

Amaturá 1.913 2.825 3.930 3.378 4.960 4.507 

Anori 5.101 3.889 7.229 4.091 10.000 6.317 

Maraã 2.199 9.639 4.521 12.558 8.753 8.775 

Uarini 1.305 4.102 3.552 6.702 6.795 5.096 

Alvarães 3.356 5.131 5.314 6.836 7.887 6.201 

Caapiranga 1.707 5.126 3.115 5.688 5.140 5.835 

Anamã 1.331 4.693 2.064 4.499 4.174 6.040 

Codajás 8.388 5.074 11.289 6.218 15.806 7.400 

Manacapuru 36.019 20.907 47.662 25.276 60.174 24.967 

Iranduba 6.403 12.720 9.940 23.120 28.979 11.802 

Manaquiri 2.391 8.327 4.165 8.546 7.062 15.739 

Beruri 2.852 4.584 4.959 6.079 7.778 7.708 

Tabatinga 19.822 8.101 26.637 11.282 36.355 15.917 

Japurá 1.417 9.360 2.283 8.002 3.298 4.028 

Manaus 1.006.585 4.916 1.396.768 9.067 1.792.881 9.133 

Fonte: IBGE (2018) 
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Fonte: IBGE (2018). 

 
Figura 6.7 – População dos municípios de Carauari, Tefé e Coari, considerando as populações 
rural e urbana, referente aos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

6.1.3.2 – Estrutura Hospitalar 

A estrutura hospitalar indica a capacidade instalada presente em cada município, em especial 

a sede municipal, onde se encontra aproximadamente 100% da estrutura instalada. Além 

disso, ilustra os aportes financeiros recebidos da união e do estado. 

Manaus, Coari, Tefé e Manacapuru têm o maior número de estabelecimentos de saúde, 

(Figura 6.8). No conjunto dos municípios estudados há uma hierarquia entre eles quando se 

trata de serviços públicos de saúde. As cidades constituem centralidade quanto à prestação 

de serviços médicos e funcionam em rede tendo em vista os centros de média e alta 

complexidade. São os casos em que o paciente se desloca em busca de atendimentos 

diferenciados, por exemplo, de especialidades e/ou equipamentos específicos não 

encontrados em cidades de menor porte. Tefé e Manacapuru funcionam como polos de 

atendimento em saúde. Coari, em relação aos demais municípios de porte semelhante na 

AIE, apresenta um número maior de estabelecimentos em saúde. 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal investiu em 

Infraestrutura Social e Urbana, e no que se refere à infraestrutura de saúde, foram criadas as  
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Unidades Básicas de Saúde (UBS) na região. O investimento realizado nas Unidades Básicas 

de Saúde do estado do Amazonas totalizou R$ 56,11 milhões e consiste em despesa de 

infraestrutura básica e complementares. 

A Organização Mundial da Saúde aponta a necessidade de 3 a 5 leitos por mil habitantes. No 

caso do Brasil, o número de leitos é considerado baixo, em torno de 2,4 leitos/mil habitantes. 

Os municípios da AIE seguem esse perfil. O dado referente à disponibilidade dos leitos 

hospitalares é frágil, pois não são atualizados. Além, disso, em visitas de campo, percebeu-

se que muitos leitos estão desativados. A Figura 6.8 ilustra o número de estabelecimentos de 

saúde por município na AIE. 

Investimentos vinculados a programas como o PAC foram importantes para aumentar a 

capacidade instalada nos municípios do Estado, mas insuficientes para atingir os padrões 

recomendados pela OMS. Como consequência, diversos pacientes do interior são conduzidos 

para atendimento na rede hospitalar de Manaus, que integra a infraestrutura básica de saúde 

da AIE. Verifica-se, conforme apresentado na Figura 6.8, que os municípios Coari, Tefé e 

Manacapuru possuem infraestrutura hospitalar superior à maioria dos municípios da AIE. 

A tendência de ocorrer um aumento populacional nestas áreas, em parte provocada por um 

empreendimento petrolífero capaz de impulsionar o processo migratório, pode implicar em 

efeitos negativos diversos, como a dificuldade de acesso à infraestrutura social, como 

saneamento básico, educação, saúde, etc. Isso acontece porque há uma defasagem temporal 

entre a velocidade do crescimento populacional e a possibilidade de expansão dos serviços 

públicos se adaptar as novas demandas no campo do saneamento, educação e saúde. A 

tendência é ocorrer uma pressão de demanda crescente a uma oferta que dificilmente se 

ampliaria no curto prazo. 
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Fonte: IBGE (2018). 

 
Figura 6.8 – Número de Estabelecimentos de Saúde. 

 

6.1.3.3 – Saneamento Básico 

Em todo o Brasil, a infraestrutura de saneamento básico é inadequada e insuficiente. Nas 

áreas urbanas, o índice de esgotamento básico é menor que 50% dos domicílios atendidos 

por município (IBGE, 2010). Um dos principais problemas do déficit de saneamento é a falta 

de esgotamento sanitário, uma vez que a perda da qualidade da água tem levado ao aumento 

de doenças de veiculação hídrica. Isso tem implicações no atendimento de serviços de saúde 

e consequentemente, no orçamento público de saúde. Na possibilidade de haver crescimento 
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populacional, a demanda por saneamento básico aumenta, portanto, além do esgotamento 

sanitário, os serviços de abastecimento de água, limpeza pública, manejo de resíduos sólidos 

e drenagem passam a ser mais relevantes no contexto da infraestrutura básica urbana.  

Os municípios de Coari, Caapiranga e Tefé têm um índice de saneamento básico maior do 

que os demais municípios da AIE, excluindo-se Manaus (Figura 6.9). Nas entrevistas 

realizadas, uma das expectativas apontadas foi a melhora na oferta de infraestrutura de 

saneamento, tendo em vista as receitas adicionais oriundas da economia do petróleo. 

Fonte: IBGE (2018). 

 

Figura 6.9 – Esgotamento Básico e Urbanização – Índice de esgotamento sanitário (2010), 
indicando o percentual do município atendido por esgotamento sanitário. 

Vale ressaltar que, a partir de 2000, houve várias políticas federais e estaduais que 

repassavam aportes financeiros para realização de obras voltadas ao saneamento, em 

especial o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal nos 

componentes de Infraestrutura Social e Urbana e de Saneamento, que beneficiaram os 
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municípios de forma geral. No saneamento e nas Unidades Básicas de Saúde, foi possível 

observar a construção de infraestrutura social para as populações residentes no Amazonas.  

As ações do PAC, referentes ao saneamento, totalizaram, entre 2007 e 2014, no Amazonas, 

R$ 11,80 milhões oriundos do Ministério das Cidades e R$ 43,70 milhões da FUNASA. O 

esforço de promover políticas públicas de saneamento básico se reflete nas ações dos 

gestores locais, que paulatinamente, vêm induzindo iniciativas municipais a partir da 

legislação nacional. O Quadro 9 - Gestão de Saneamento Básico (Anexo V) mostra que Coari 

é um município que se destaca pela existência de Política Municipal de Saneamento Básico 

e de Plano Municipal de Saneamento Básico. No entanto, sem a comprovação de ações 

executivas para melhoria do saneamento no município. 

6.1.3.4 – Nível de Escolaridade da População 

O indicador de nível de escolaridade da população expressa duas questões fundamentais 

para este estudo. Primeiro, a real capacidade de recursos humanos disponíveis para atuação 

na Exploração de Petróleo e Gás, que deriva da qualidade do ensino e pela existência de 

cursos superiores ou técnicos que ofereçam formação adequada para atuar neste setor. Este 

ponto é importante para este estudo, pois foi uma das questões de fragilidade mais levantadas 

nas entrevistas realizadas: a capacidade de absorção de mão-de-obra local com a expansão 

deste setor. Em segundo, a quantidade de escolas (estrutura e número de matriculados) e a 

qualidade do ensino (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Apresenta-se a seguir 

os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica para 2007 e 2017 e o número 

de escolas (2017) para os 31 municípios do Amazonas da AIE. A análise da Figura 6.10 e 

Figura 6.11 indica melhoria de desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental em 

praticamente todos os municípios. 

Para o ensino médio, o qual é de responsabilidade do Estado, não há informação suficiente 

para a realização de comparações. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) explica que a meta para o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica do Ensino Médio (2017) tinha sido estabelecida para 4,7. Nenhum município da AIE 

atingiu a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, em 2017, para o 

ensino médio. Em particular, Coari, Tefé e Carauari ficaram com índices 3,0; 3,2 e 3,4, 

respectivamente (Figura 6.11). 
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Fonte: INEP (2007; 2017). 

 
Figura 6.10 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 
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Fonte: INEP (2007; 2017). 

 
Figura 6.11 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Anos finais do Ensino 
Fundamental. 
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O número de escolas de ensino médio e fundamental é, em geral, proporcional a população 

dos municípios (Figura 6.12), demonstrando que existe pouca relação entre este índice e as 

atividades de petróleo e gás. 

As instituições públicas de educação e de pesquisa em ciência, tecnologia e inovação estão 

distribuídas de forma desigual pelo território. O indicador relativo ao nível de escolaridade da 

população apresenta dados referentes ao CETAM – Centro de Educação Tecnológica do 

Amazonas, vinculado ao governo do estado; EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária; FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz; IFAM – Instituto Federal do Amazonas; 

INPA – Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia; UEA – Universidade do Estado do 

Amazonas; UFAM – Universidade Federal do Amazonas e IDSM – Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. 

A política de interiorização do ensino superior e tecnológico foi formulada de forma 

independente da atividade da indústria do Petróleo e Gás. Como política de estado buscou-

se a presença de forma diferente, em cada um dos 62 municípios do estado do Amazonas. 

Em alguns municípios tanto a UEA quanto o Cetam atuam de forma modular sem uma 

estrutura física e de pessoal permanente. 

Segundo o histórico apresentado no portal oficial da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), a instituição atua no interior do estado, por meio de centros universitários, desde os 

anos de 1970, quando implantou o Polo Universitário no município de Coari. No ano de 2005, 

a comunidade universitária efetiva a política de expansão do ensino superior mediante 

adequação dos projetos de interiorização. O processo de descentralização da UFAM priorizou 

cursos de graduação em áreas diversificadas e voltadas para as necessidades básicas da 

população, constituindo polos de áreas do conhecimento. O Instituto de Saúde e Biotecnologia 

– ISB e o Instituto de Natureza e Cultura – INC são as unidades de ensino da UFAM em Coari 

e em Benjamin Constant, respectivamente. 
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Fonte: IBGE (2019). 

 
Figura 6.12 – Número de escolas em 2017 (IBGE). 

6.1.3.5 – Domicílios em Situação de Pobreza 

Para melhor caracterizar a situação de pobreza dos domicílios19, se optou por analisar duas 

variáveis, a primeira relacionada ao nível de educação do responsável pelo domicílio ou 

 
19 Existem diversas formas de caracterizar domicílios em situação de pobreza. Na escala nacional, uma das principais formas é 
pelo tipo de material utilizado para a construção da moradia onde as construções em madeira são consideradas precárias. No 
Amazonas, este não é o caso pois boa parte das casas são de madeira ou mistas (madeira e alvenaria). Utilizar este padrão não 
esclareceria a situação de pobreza. 
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cônjuge analfabeto, a segunda relacionada ao saneamento. A primeira caracteriza a 

fragilidade do núcleo familiar e a segunda as condições de infraestrutura sanitária do domicílio.  

Os dados do IBGE (2018) revelam uma melhora significativa em termos de alfabetização dos 

chefes de famílias ou cônjuges analfabetos em todos os municípios analisados fato 

relacionado ao melhor acesso à educação tanto fundamental como média, mas 

principalmente ao programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA e o Programa Brasil 

Alfabetizado, ambos do MEC. Apesar de, no período de uma década (2000-2010), o 

analfabetismo entre os chefes ou cônjuges ter reduzido, observa-se que, à exceção de 

Manaus, o percentual de analfabetos ainda é elevado entre os municípios da AIE.  

A combinação de melhor saneamento (indicador 6.1.3.3) com aumento da alfabetização 

(indicador 6.1.3.4) indica uma redução da situação de pobreza nos municípios da AIE. 

6.1.3.6 – Bolsa Família 

Os dados relativos às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) ilustram o 

quantitativo da população que se encontra em estado de pobreza e caracterizam a 

“vulnerabilidade social” dos municípios selecionados. 

A Figura 6.13 demonstra que os municípios com os maiores percentuais aproximados da 

população beneficiada pelo PBF são Beruri, Iranduba e Carauari. A média simples do 

percentual de famílias recebendo o Bolsa Família está entre 15% e 17%, nos municípios da 

AIE. Excluindo-se Manaus cujo percentual é de 6% de beneficiados, os percentuais máximos 

e mínimos estão entre 31 e 12%. 

As políticas sociais, em especial o Programa Bolsa Família, tentam reduzir nacionalmente o 

estado de pobreza da população. A transferência de renda aumenta a circulação de dinheiro 

na economia de pequenos municípios como os da AIE, incentivando a economia local. Deste 

modo, o acréscimo de renda no orçamento familiar tende a ser gasto dentro do próprio 

município onde moram, dinamizando o pequeno comercio local. 
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Fonte: Portal da transparência do Governo Federal (2018). 

 
Figura 6.13 – Situação do Programa Bolsa Família. 

6.1.3.7 – Seguro Defeso 
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estar relacionadas a uma maior articulação da entidade de classe, associação ou colônia, 

daquele município. 

O número de pescadores beneficiados por município varia de 39 a 902. Os municípios de 

Coari, Tapauá, Anamã, Iranduba, Benjamin Constant e Manaus também se destacam em 

relação aos demais municípios do estado do Amazonas (Figura 6.14). 

Existe um pescador beneficiado com Seguro Defeso para 162 habitantes em Coari, segundo 

o Censo 2010 (IBGE), enquanto, em Tapauá, existe um pescador para cada 30 habitantes. 

Essa diferença está relacionada com a diversificação econômica em um município como 

Coari, que além do O&G tem diversidade econômica nos serviços se comparada a Tapauá. 

A cultura da pesca na região é expressiva, seja como elemento gerador de renda, muitas 

vezes associada à presença de frigoríficos e fábricas de gelo nas cidades, seja pela 

importância do pescado na segurança alimentar das populações da AIE. Ou seja, proteger a 

pesca e incentivá-la envolve efeitos multiplicadores na economia local e regional que 

representam dinamismo nas comunidades rurais, vilas e cidades da AIE. 

Os pescadores lidam com o controle do defeso no calendário da pesca e também vivenciam 

algumas dificuldades quanto ao uso dos recursos pesqueiros abundantes na região, desta 

vez, associadas a movimentação de embarcações ligadas às atividades petrolíferas. Na 

Oficina de Comparação entre as Opções Estratégicas do EAAS Solimões, realizada em 

Manaus em julho em 2019, relatou-se a existência de conflitos entre as práticas da pesca e o 

fluxo de embarcações. Há também o entendimento de que o Seguro Defeso é uma política 

com relação indireta nas ações de implementação da economia do petróleo na região. Dessa 

forma, um aumento da demanda por mão-de-obra em atividades petrolíferas pode levar 

pescadores a suspender, mesmo que temporariamente, suas práticas pesqueiras. 
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Fonte: Portal da Transparência (2019).

 
Figura 6.14 – Favorecidos com Seguro Defeso. 
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internet e/ou por telefonia fixa e/ou móvel, ainda que nem todos tenham acesso. Além das 

agências fixas, também observam-se prevbarcos circulando pela região (Figura 6.15). 

Foto: V.S.M. Gomes (2020) 

 

Figura 6.15 – Agência móvel da Previdência Social, fotografada no rio Juruá. 

 

Dados relativos à pirâmide etária mostram tendência ao envelhecimento da população, tanto 

pela redução do número de jovens como pelo aumento de idosos. A razão da dependência20 

exprime a relação entre o potencial produtivo (pessoas entre 15 e 64 anos de idade) e os 

menores de 15 anos e os de 65 e mais anos de idade. 

No Amazonas, a razão da dependência das crianças tem sido decrescente no período de 

1980 (93,84%) para 2000 (67,15%). A dos idosos (4,89% e 5,62%, respectivamente) tem 

registrado aumento, embora em estágios diferentes, como vêm sendo observados nas demais 

unidades da federação (IBGE, 1980; 2000). 

6.1.4 Critério de Avaliação: Desenvolvimento Econômico Local 

6.1.4.1 – Orçamento Municipal 

As receitas municipais na área de influência das atividades petrolíferas no Amazonas têm 

alterado os orçamentos públicos em diferentes proporções. Nesse estudo, o orçamento dos 

municípios da AIE foi analisado através do grau de dependência da receita municipal em 

 
20 Razão de dependência das crianças = (Pop0-14 / Pop15-64) *100. 2. Razão de dependência dos idosos = (Pop65+ / Pop15-
64) *100. 
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relação à participação das rendas do petróleo (fundamentalmente dos royalties) e do Fundo 

de Participação dos Municípios na receita total. 

É observada uma diferença de arrecadação entre os municípios que compõe a AIE. Na análise 

do orçamento municipal, Coari é o município com a maior arrecadação de royalties em termos 

relativos e absolutos. Embora em menores montantes, observa-se que todos os demais 

municípios da AIE recebem destes recursos. Para um pequeno município, esta quantia pode 

viabilizar melhorias em infraestrutura municipal, dependendo da adequada aplicação dos 

recursos. 

O Quadro 6.6 sinaliza que Coari e Manaus são os municípios com as maiores receitas 

orçamentárias oriundas da presença de atividades ligadas à economia petrolífera. O município 

de Coari, que se destaca pela maior receita de royalties, também apresentou menor 

participação relativa de FPM no orçamento municipal, configurando uma menor dependência 

desse repasse (Figura 6.16). Todos os municípios da AIE, exceto Manaus e Coari, 

apresentam uma estrutura de receita orçamentária na qual FPM e ICMS constituem 

porcentagem significativa do orçamento, conforme pode ser observado na Figura 6.16. No 

caso de Coari, a composição da receita orçamentária difere das demais porque apresenta 

forte participação dos royalties. 

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito 

Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços diversos, caso dos transportes, da 

pesquisa e do desenvolvimento, entre outros. Excluindo Manaus da amostra, observa-se que 

Coari possui a maior receita oriunda de ISSQN, o que sinaliza forte contribuição de serviços 

associados à indústria de petróleo e gás. 
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Quadro 6.6 – Orçamento municipal – 2010 (R$ 1.000,00) 

Municípios ISSQN Cota FPM Royalties Cota ICMS Outros* Total 

Alvarães 74 5,599 164 4,874 8,915 19,627 

Amaturá 67 4,199 138 4,405 4,946 13,755 

Anamã 1,339 4,199 302 4,461 5,783 16,085 

Anori 362 6,999 214 4,963 5,161 17,700 

Atalaia do Norte 186 7,216 222 6,953 9,870 24,447 

Benjamin Constant 972 11,198 436 7,381 24,011 43,999 

Beruri 125 6,999 216 5,068 8,361 20,769 

Caapiranga 3,373 5,599 158 4,591 12,472 26,194 

Carauari 612 9,799 375 7,378 13,263 31,426 

Coari 33,812 16,797 54,505 35,653 37,810 178,577 

Codajás 1,434 6,999 253 6,730 10,919 26,334 

Eirunepé s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Envira 189 8,399 211 5,545 7,774 22,118 

Fonte Boa s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 

Ipixuna 177 8,399 202 5,114 5,805 19,697 

Iranduba 7,531 11,929 341 6,063 32,737 58,601 

Itamarati 305 4,199 50 5,325 8,438 18,317 

Japurá 175 4,199 168 5,930 9,343 19,816 

Juruá 283 4,252 150 5,002 8,864 18,552 

Jutaí 189 6,999 229 7,288 10,873 25,578 

Manacapuru 9,728 19,597 624 18,740 53,903 102,593 

Manaquiri 423 8,399 228 4,868 10,909 24,827 

Manaus 359,692 210,743 33,987 866,390 827,169 2,297,982 

Maraã 291 8,399 208 5,421 18,237 32,556 

Santo Antônio do Içá 182 9,799 231 5,729 9,697 25,638 

São Paulo de Olivença 417 11,198 244 5,549 15,046 32,455 

Tabatinga 1,804 13,998 225 8,242 50,624 74,894 

Tapauá 133 8,399 288 9,382 13,015 31,216 

Tefé 2,199 16,797 630 13,834 32,536 65,996 

Tonantins 104 8,399 195 4,754 8,961 22,412 

Uarini 275 4,199 141 4,543 11,671 20,829 

Fonte: Dados do FINBRA, 2010 em valores nominais. Obs. Eirunepé e Fonte Boa foram excluídos do gráfico por não 
constarem nos dados deste ano. * Outros: incluí IPTU, cotas-parte do ITR, IPVA, IPI, CFEM, outras transferências da União 
como SUS e FNDE, além de transferências multigovernamentais como o FUNDEB. 
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Figura 6.16 – Composição percentual do orçamento dos municípios da AIE, segundo a origem 
da receita (2010). 
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Urucu Manaus S.A., a Petrobras Transportes S.A. e a Transporte Associadas de Gás, todas 

empresas associadas à indústria de petróleo e gás. 

Do ponto de vista da repartição do ICMS aos municípios do estado, a relação entre o valor 

adicionado e o Produto Interno Bruto está entre os critérios adotados para o cálculo dos 

índices de participação dos municípios do Amazonas. O PIB de Coari é bastante expressivo 

devido à produção petrolífera, isso explica parcialmente a relevância de ICMS na receita deste 

município. ICMS e royalties, neste caso, variam conforme oscilação da economia produtora 

de O&G. Conforme declaração da ANP, em 2000, Coari recebeu R$ 17.826.496,77 em 

royalties e participação especial. Este montante subiu para R$ 53.576.671,15, em 2010; e, 

alcançou R$ 77.698.637,92 em 2019 (Quadro 6.7). 

Quadro 6.7 – Arrecadações de royalties e participação especial do estado do Amazonas e 
dos municípios de Coari, Manaus e Tefé, relativas aos anos de 2000/2001, 2010 e 2019 

UF/Município Fonte 2000 / 2001* 2010 2019 

Amazonas 

Royalties R$ 51.752.077,05 R$ 136.580.907,57 R$ 198.827.428,89 

Participação Especial R$ 4.987.150,62 R$ 29.410.050,85 R$ 41.122.016,57 

Coari 

Royalties R$ 16.579.709,12 R$ 46.224.155,43 R$ 67.722.776,81 

Participação Especial R$ 1.246.787,65 R$ 7.352.515,72 R$ 9.975.861,11 

Manaus 

Royalties R$ 426.419,51 R$ 15.066.095,47 R$ 3.691.053,10 

Participação Especial ---- ---- ---- 

Tefé 

Royalties ---- ---- R$ 7.929.351,55 

Participação Especial ---- ---- R$ 304.643,04 

* Os dados de royalties referem-se ao ano de 2000 e os de Participação Especial ao ano de 2001 
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Fonte: FINBRA (2000; 2010). 

 
Figura 6.17 – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (em milhões R$ de 
2010). 
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da agência da SEFAZ em Coari, a resposta foi a Petróleo Brasileiro S. A., nos 10 anos do 

período em análise. Outra empresa de destaque foi a Petrobras Transporte S.A. – Transpetro, 

responsável por parte da logística do Sistema Petrobras. 

A cota-parte do ICMS consiste em importante fonte de receita orçamentária para os 

municípios do interior amazonense. Está previsto na Constituição de 1988 e constitui uma 

devolutiva pela qual o estado deve repassar, mediante rateio, 25% do total arrecadado. 

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) repassado pela União aos municípios 

brasileiros é originário de parcelas do produto da arrecadação dos impostos sobre renda (IR) 

e de proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados (IPI), conforme 

Constituição de 1988. 

O FPM21 apresentou aumento real no período observado. Em Coari, as receitas derivadas do 

FPM cresceram mais de 100% em termos reais. A exceção de Coari e Manaus, onde o FPM 

participa com menos de 10% da receita total, os demais municípios apresentam maior grau 

de dependência, com repasse oscilando de 19% a 42%. Aqueles municípios com receitas 

fundamentalmente oriundas do FPM carecem de fontes de receitas próprias e de dinamismo 

econômico interno. 

6.1.4.2 – Nível de Emprego 

A Área de Influência Estratégica é caracterizada pela informalidade nos empregos22. Como 

consequência, a dinâmica econômica tipifica-se como baixa quando não são incluídos dados 

da economia informal. Para lidar com este problema, o IBGE apresentou medidas de 

subutilização da força de trabalho. Para o primeiro trimestre de 2018, a Taxa de Desocupação 

do Amazonas (13,9%) é maior do que a média nacional (13,1%). A Taxa Total de 

Subutilização da força de trabalho no Brasil é de 24,6% enquanto a do Amazonas é de 26,6%, 

para o mesmo período. Por fim, a Taxa de Desalento23 na força de trabalho ampliada no Brasil 

 
21 O tradicional critério de repartição do FPM é o demográfico, ou seja, o valor da cota segue o tamanho da população do 
Município, mas ao longo dos anos isso vem sendo modificado, em especial, com a inclusão da renda per capita como critério de 
repartição da transferência. 

22 Os dados referentes ao emprego informal nesses municípios não estão disponíveis na base de dados oficiais do governo.  
23 O IBGE define taxa de desalento como o percentual da população que desistiu de procurar trabalho. 
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é de 4,2% e de 5,4% Amazonas. Enquanto as Taxas de Subocupação24 no Amazonas e no 

Brasil correspondem, respectivamente a 6,1% e 6,8% (PNAD, 2018).  

 
24 O IBGE define taxa de subocupação como o percentual da população que precisa de mais horas de trabalho para completer 
uma jornada.  
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6.1.4.3 – Principais Atividades Econômicas 

A caracterização das atividades econômicas predominantes na região é um desafio devido às 

altas taxas de informalidade. Por conta disso, optou-se por expressar as atividades 

econômicas de duas formas. Inicialmente, por meio da contribuição dos setores da economia 

para o PIB municipal. E depois, pelo número de empresas atuantes em cada município. A 

maioria dos municípios da AIE apresenta um PIB baixo, composto basicamente pelos setores 

primário e terciário da economia, como ilustra a Figura 6.18. Coari se diferencia dos demais 

municípios pois tem expressiva atividade industrial associada ao setor de petróleo e gás. 

Fonte: IBGE (2016). 

 

Figura 6.18 – Contribuições dos setores da economia para o PIB Municipal, excluindo Manaus. 
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No setor primário, merece destaque o extrativismo vegetal, em especial a produção da 

castanha-do-Pará, também conhecida como castanha-do-Brasil ou, ainda, castanha da 

Amazônia, que constitui importante tradição na região. Em Coari, apesar do efetivo 

populacional e extensão territorial, a atividade extrativista é enfraquecida, como consequência 

da existência de atividades econômicas alternativas, principalmente nos setores secundário e 

terciário associadas às atividades petrolíferas e serviços correlatos. Segundo a Secretaria de 

Produção Rural do Amazonas (SEPROR), duas usinas de beneficiamento da castanha 

encontram-se dentro da AIE. Como reflexo da importância da coleta da castanha, foram 

criadas associações de produtores, destacando-se a Associação dos Agropecuários de Beruri 

(ASSOAB) e a Associação dos Produtores de Castanha de Amaturá (APROCAM). 

Outra maneira encontrada para expressar as atividades econômicas predominantes na região 

foi por meio do número de empresas atuantes. Os municípios que apresentavam mais de cem 

empresas atuantes no ano de 2016, segundo Censo Agropecuário do IBGE (2017), são Coari, 

Eirunepé, Iranduba, Manacapuru, Tabatinga e Tefé, além de Manaus. 

Além de abordar os setores econômicos e o número de empresas atuantes, é importante 

descrever o atendimento de energia elétrica na região, por ter influência direta sobre o 

dinamismo das atividades econômicas. A deficiência no sistema gera perdas de bens e 

produtos e limita o desenvolvimento de econômico da região. Estabelecimentos privados e 

públicos, sobretudo os de saúde e educação dependem de energia elétrica para garantir seu 

funcionamento. Muitas são as demandas por energia, embora com características 

diferenciadas. O setor agropecuário e extrativista, a indústria e os serviços dependem da 

oferta de energia elétrica em escalas variadas. 

A área de influência estratégica (AIE) apresenta situações heterogêneas no que diz respeito 

à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Manaus é o único município 

conectado ao Sistema Interligado Nacional (SIN) por linhas de transmissão de alta tensão (em 

500 kV), na interligação conhecida como Tucuruí-Macapá-Manaus.  

O restante dos municípios da AIE é abastecido por sistemas isolados. As principais áreas 

urbanas e sedes municipais possuem usinas termelétricas, consumindo majoritariamente óleo 

diesel. Os municípios de Coari, Codajás, Anori, Anamã e Caapiranga possuem térmicas a gás 

natural produzido na bacia do Solimões e são atendidos por ramais do gasoduto Coari-

Manaus. Ressalta-se que há limitações contratuais e de vazão máxima nos pontos de entrega 

(city gate) dessas cinco localidades, além de Manaus (maior consumidor), que podem 
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eventualmente fazer necessária a complementação da geração por meio de outras fontes de 

energia. 

Em Coari, onde se observava instabilidade no atendimento, a recente entrada em operação 

de uma termelétrica bicombustível, que utiliza prioritariamente gás natural, mas que pode 

utilizar diesel e biocombustível, cria a expectativa de serem superados os recorrentes 

problemas de fornecimento de energia. 

No estado do Amazonas, existem também diversas localidades menores (em sua maioria 

comunidades ribeirinhas) atendidas por pequenos geradores locais a diesel ou sistemas de 

geração fotovoltaica, esses últimos instalados por meio do Programa Luz para Todos. Desde 

o início do Programa, 18.736 ligações foram realizadas no Amazonas. Aproximadamente 10% 

desse total encontram-se em Manaus. Coari e Tefé contabilizam cerca de 2.500 ligações cada 

e Carauari 1.352 ligações (ELETROBRÁS-AMAZONAS, 2018). 

Outra questão que têm influência sobre as atividades econômicas é a tecnologia. No entanto, 

não existe uma política de governo destinada à transferência de tecnologia para os municípios 

do estado do Amazonas, incluindo aqueles situados na área do EAAS Solimões. Iniciativas 

isoladas estão relacionadas com a atuação de instituições não-governamentais e/ou projetos 

e ações isolados. A maioria dos projetos destina-se a melhoria da produtividade e/ou 

sustentabilidade dos sistemas de produção pré-existentes. Alguns casos: 

 Programa de Turismo de Base Comunitário: desenvolvido pelo Instituto Mamirauá, 

inclui assessoria e capacitação de ribeirinhos para a prestação de serviços turísticos 

em áreas dos municípios de Tefé e Fonte Boa; 

 Programa de Manejo de Agroecossistemas: desenvolvido pelo Instituto Mamirauá, tem 

como objetivo a disseminação de múltiplas práticas agrícolas, aumentando a 

resiliência da agricultura familiar em áreas dos municípios de Tefé e Fonte Boa; 

 Universidade Federal do Amazonas (UFAM): desenvolve projetos de extensão 

universitária, principalmente nos municípios de Benjamin Constant e Coari; 

 Universidade Estadual do Amazonas (UEA): desenvolve projetos de extensão 

universitária nos municípios de Carauari, Tabatinga e Tefé. 

Os exemplos disponíveis revelam áreas atendidas por instituições como o Instituto Mamirauá 

e universidades, enquanto significativa parte da AIE parece desprovida de tais iniciativas. 

Dentre as recomendações da Oficina de Comparação entre as Opções Estratégicas do EAAS 

Solimões, realizada na cidade de Manaus em julho de. 2019, está a orientação para que as 
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comunidades rurais tenham acesso a projetos de transferências de tecnologia, que podem 

melhorar a qualidade dos serviços públicos e dinamizar as atividades econômicas. 

6.1.4.4 –Renda, Pobreza e Desigualdade  

De acordo com o Atlas IDH-M, a proporção de extremamente pobres corresponde a 

porcentagem dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 

mensais, em reais de agosto de 2010. O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem 

em domicílios particulares permanentes. 

Entre 2000 e 2010, todos os municípios da AIE apresentaram crescimento referente à renda 

per capita, embora com variações diferentes. (Figura 6.19). 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013).

 
Figura 6.19 – IDH-M Renda per capita por Município (valores de 2000 e 2010 em Reais de 1º de 

agosto de 2010). 
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implementadas nessa década, como o Programa Bolsa Família, criado em 2003, tiveram 

impacto positivo e contribuíram com outras atividades produtivas no desenvolvimento dos 

municípios.  

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

 
Figura 6.20 – Percentual de população extremamente pobre. 
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O Atlas IDH-M também apresenta o Índice de Gini25 concebido pela medição do grau de 

desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Os índices de Gini expostos na Figura 6.21 demonstram a ocorrência de significativa 

desigualdade nestes municípios. Em média os índices dos municípios variaram entre 0,54 e 

0,69. A fim de se ter melhor parâmetro para a análise, é importante comparar os índices para 

os municípios do Amazonas com a Região Norte como um todo e Brasil. 

Segundo o IBGE, o índice de Gini para a Região Norte é 0,544, enquanto o Relatório de 

Desenvolvimento Humano da ONU de 2016 estimou o índice de Gini para o Brasil em 0,515. 

A Figura 6.21 mostra que nenhum município da AIE possuía índice melhor que a média 

nacional. Coari, por exemplo, que sofreu influência das atividades de petróleo e gás natural, 

experimentou uma piora no índice de Gini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
25 Seu valor é 0 quando não há desigualdade (a renda domiciliar per capita de todos os indivíduos têm o mesmo valor) e tende 
a 1 à medida que a desigualdade aumenta. O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares 
permanentes. 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). 

 
Figura 6.21 – Coeficiente de Gini. 
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6.1.5 Critério de Avaliação: Patrimônio Material e Imaterial 

6.1.5.1 – Sítios Arqueológicos 

Os sítios arqueológicos encontrados ajudam a entender como viviam e se comportavam os 

antigos habitantes da região. Os vestígios coletados de cerâmicas, carvões, urnas funerárias 

e outros artefatos vêm demonstrar a existência de populações e sua mobilidade. Os sítios 

arqueológicos26 fazem parte da memória e história do Brasil e são considerados patrimônio 

material. Identificar e salvaguardar os sítios arqueológicos é de vital importância na gestão 

territorial e para o planejamento de ações e atividades voltadas a políticas públicas de 

implementação de infraestrutura e de exploração de recursos naturais minerais.  

O estudo preventivo realizado de 2003 a 2004, antes das obras de terraplanagem para 

instalação do gasoduto Coari/Urucu e posteriormente, na faixa de influência direta do 

empreendimento nas clareiras e nas faixas, encontrou 61 sítios arqueológicos – com resgate 

de 25 e 50 registrados pelo IPHAN (Figura 6.22 e Quadro 10, no Anexo V). 

Nas demais áreas e municípios da bacia efetiva não foram encontrados registros e nem 

informações sobre a localização de sítios, embora seja do conhecimento geral que a presença 

de solos antropogênicos na região amazônica evidencie a ampla distribuição do patrimônio 

arqueológico. Os solos antropogênicos, além de conterem os sítios arqueológicos, são os 

solos de maior fertilidade na região amazônica, sendo imprescindíveis às atividades dos 

sistemas agrícolas tradicionais. Também formam ecossistemas diferenciados que se 

configuram como hot spots de biodiversidade. Foram identificados sítios arqueológicos pelos 

indígenas durante as oficinas de gestão do conhecimento e mapeamento participante que não 

foram registrados pelo IPHAN, mas constam no mapeamento das áreas de uso tradicional do 

Anexo IV. 

 

 
26 Sítios arqueológicos são aqueles reconhecidos como parte integrante do Patrimônio Cultural Brasileiro pela Constituição 
Federal de 1988, em seu artigo 216, os bens de natureza material de valor arqueológico são definidos e protegidos pela Lei nº 
3.924, de 26 de julho de 1961, sendo considerados bens patrimoniais da União. Também são considerados sítios arqueológicos 
os locais onde se encontram vestígios positivos de ocupação humana, os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou 
locais de pouso prolongado ou de aldeamento, ‘estações’ e ‘cerâmicos’, as grutas, lapas e abrigos sob rocha. Além das inscrições 
rupestres ou locais com sulcos de polimento, os sambaquis e outros vestígios de atividade humana (IPHAN, 2019)”. 
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Figura 6.22 – Sítios Arqueológicos encontrados ao longo do Gasoduto Urucu – Manaus. 

Em 2014, houve um estudo sobre o levantamento histórico-arqueológico dos lagos Caiambé 

e Jutica, município de Tefé, realizado por um grupo de pesquisadores do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE/USP) em parceria com o 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Foram encontrados 13 sítios 

arqueológicos, porém ainda não registrados pelo IPHAN. Todos os sítios que apresentaram 

fragmentos cerâmicos foram associados à “Terra Preta de Índio” (TPI), sendo 12 deles 

localizados em comunidades, com exceção do São João. Sofreram constantes processos de 

antropização pela terraplanagem, limpeza (capinagem) e lixiviação retirando partes das 

camadas de terra preta (TAMANAHA et al., 2015). 

Em 2018, o arqueólogo Márcio do Amaral do Instituto Mamirauá encontrou 26 sítios 

arqueológicos em uma expedição no baixo Juruá. Segundo o arqueólogo, “Essas áreas não 

estavam isoladas. No período pré-colonial e até mesmo colonial, essas áreas se conectavam, 

havia um fluxo de pessoas indo e vindo. E a gente pode ver isso na cultura material que 
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encontramos nesse sítio”. Portanto, os povos antigos que habitavam essa região do médio 

Solimões mantinham relações entre si (MCTI, 2018).27  

6.1.5.2 – Patrimônio natural28 

O Complexo de Conservação da Amazônia Central (Figura 6.23), Patrimônio Natural 

encontrado na área da Bacia Sedimentar no Solimões, é formado pelo Parque Nacional do 

Jaú (inscrito em 2000), as reservas Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã, e o 

Parque Nacional Anavilhanas (inscrito em 2003), todos no Estado do Amazonas e única área 

inscrita na Lista de Patrimônio Mundial pela Unesco na Amazônia. 

Possui mais de seis milhões de hectares e é uma das regiões mais ricas do planeta em 

biodiversidade, com importantes exemplos de ecossistemas de várzea, florestas de igapó, 

lagos e canais – os quais formam um mosaico aquático em constante mudança, onde vive a 

maior variedade de peixe elétrico do mundo. 

Qualquer ação ou atividade que vá afetar o patrimônio natural deve ser notificada previamente 

à UNESCO e devem ser encaminhados os Estudos de Impacto Ambiental conforme disposto 

no Plano de Ação para o Patrimônio Mundial da América do Sul pactuado em Cusco 2015. 

O “Encontro das Águas”, lugar onde a água preta do rio Negro se encontra com a água 

barrenta do Rio Solimões, foi tombado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do 

IPHAN provisoriamente em 2010, localizado próximo a Manaus.29 Porém, o tombamento só 

foi confirmado em 2017, após uma disputa judicial impetrada pelo governo do estado do 

Amazonas para anular a decisão face ao projeto de construção do polo naval de Manaus. 

Foram demarcados 10 km contínuos do encontro dos rios pelo valor arqueológico, etnográfico 

e paisagístico (IPHAN, 2017). 

 
27https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/10/Pesquisa_do_Instituto_Mamiraua_joga_luz_
sobre_ocupacao_humana_da_Amazonia.html 

28 A Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural elaborada na Conferência Geral da Organização das 
Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris (França), em 1972, e ratificada pelo Decreto No. 80.978, 
de 12 de dezembro de 1977 definiu Patrimônio Natural como monumentos naturais constituídos por formações físicas e 
biológicas, formações geológicas e fisiográficas, além de sítios naturais. Nele a proteção ao ambiente, do patrimônio 
arqueológico, o respeito à diversidade cultural e às populações tradicionais são objeto de atenção especial. 

29 Ressalta-se que o Encontro das Águas está localizado na Área de Influência Estratégica e não constará no mapa por ter sido 
tombado como patrimônio cultural e não natural, mas é importante seu registro nesse item. 
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Além da beleza cênica e paisagística natural, as práticas culturais das comunidades 

ribeirinhas e o valor arqueológico também contribuíram para a determinação do Patrimônio 

Natural na área de estudo. 

 
Figura 6.23 – Patrimônio Natural Mundial - Complexo de Conservação da Amazônia Central. 

6.1.5.3 – Rituais e práticas culturais 

As expressões culturais de um povo são de fundamental importância para a manutenção de 

sua memória e identidade cultural. Muitos povos indígenas mantêm suas tradições apesar do 

forte movimento da sociedade ocidental e das políticas governamentais implementadas para 

a integração à sociedade nacional. A região do Solimões foi alvo de intenso processo de 

exploração extrativista da borracha, sorva, balata, juta, entre outros produtos. Os indígenas 

foram utilizados como mão-de-obra nesta cadeia produtiva, mesma atividade executada pela 

população ribeirinha que já habitava essa região e migrantes nordestinos que vieram em 

meados do século XIX. A relação de trabalho era desumana e semiescrava e o processo 

colonial de integração está documentado por vários pesquisadores e viajantes (BARBOSA, 

1995; CARVAJAL, 1992; BECKER, 1992; RIBEIRO, 1990; REIS, 1966). 
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Os povos indígenas sofreram processos de violência física e simbólica e muitos indígenas 

deixaram de falar a língua materna, de fazer seus rituais e práticas culturais que os definiam 

como povo por receio da discriminação e violência. Nesse sentido, os povos Kambeba, 

Kokama, Miranha e Mura foram os que mais sofreram com o contato e processo civilizatório 

e acabaram por perderem a língua materna e deixarem de praticar suas tradições.  

Outros povos, como os Kulina, Katukina, Kanamari, Matsés-Mayoruna, Matis, Tikuna, 

Kaixana, Marubo, Arara e Munduruku continuam a falar suas línguas e conservam suas 

tradições mesmo com a pressão da sociedade envolvente cada vez mais próxima de suas 

terras e comunidades. A língua é um dos elementos culturais que eles consideram como uma 

riqueza a ser preservada para futuras gerações, além dos rituais e conhecimentos tradicionais 

dos pajés (Quadro 11, Anexo V). 

Destaca-se a influência do cristianismo na cultura dos povos indígenas. No início do processo 

colonial, os missionários católicos, via processos de aldeamento, “pacificação” e 

“escolarização”, proibiram o uso das línguas maternas, a prática de seus rituais de pajelança, 

a continuidade de suas organizações sociais e políticas, representadas pelos pajés e tuxauas, 

e as casas comunais. No entanto, muitos povos resistiram e continuam a praticar suas 

tradições e culturas. Atualmente, os missionários evangélicos são ainda mais rigorosos 

quanto às restrições das práticas culturais. 

O processo colonial implementado pela Coroa portuguesa, por meio dos aldeamentos e 

pacificação associados à imposição de um novo sistema econômico, promoveu o início da 

negação de suas identidades étnicas. Com a mudança nos aparatos legais e revalorização 

recente das culturas indígenas no final do século e XX e início do XXI, desencadeou-se o 

fenômeno da etnogênese como um movimento de resistência e auto identificação dos povos 

indígenas principalmente entre os Kokama, Miranha, Kambeba e Mura na região do Solimões. 

As comunidades tradicionais que habitam as UCs e seu entorno, e mesmo as de fora delas, 

têm como principal característica cultural suas crenças tradicionais, o uso da medicina 

tradicional, incluindo rituais de benzimentos e rezas e sua relação de uso com os recursos 

naturais seja água, terra e floresta sempre de forma tradicional pautada na sustentabilidade, 

uso comum da terra e manejo guiados pelas fases da lua, solstícios, períodos de cheia e seca. 

Lendas e contos que abordam os espíritos da floresta, animais, acontecimentos com os 

antepassados fazem parte das narrativas orais contadas para crianças e em rodas de 

conversa. 
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As comunidades que professam o cristianismo seguindo os princípios do catolicismo realizam 

festas de santos padroeiros locais, municipais e nacionais comuns no interior. Há que se 

diferenciar as comunidades evangélicas onde várias tradições como benzimentos e rezas 

foram proibidos devido aos dogmas dessa vertente religiosa. 

As comunidades tradicionais sofrem constantemente com violência física e simbólica, devido 

as constantes invasões em suas comunidades e áreas de uso por madeireiros, garimpeiros, 

caçadores e pescadores que os ameaçam e, por vezes, acabam expropriando-lhes de suas 

terras. A violência simbólica é visível devido ao preconceito e discriminação por serem 

pessoas simples, muitas vezes sem estudo e que vivem de uma maneira tradicional e sem 

acesso as políticas públicas.  

6.1.6 Conclusões 

A Área de Influência Estratégica definida para o EAAS Solimões encontra-se inteiramente no 

estado do Amazonas, sendo formada predominantemente pela bacia do rio Solimões e seus 

afluentes, incluindo o trecho inferior desse rio até sua confluência com o rio Negro, 

abrangendo ainda a cidade de Manaus. É uma região de grandes dimensões e notáveis 

contrastes socioeconômicos e ambientais.  

Foram identificadas 94 terras indígenas sendo 35 demarcadas ou sob demarcação, uma 

interditada (Hi-Merimã, isolados) e 58 terras indígenas sem providências na bacia efetiva, 

sendo que a maioria delas aguarda o início dos estudos pelo órgão indigenista governamental. 

Os conflitos existentes são, em sua maioria, pela disputa de recursos naturais, principalmente 

o pesqueiro, com as constantes invasões de suas terras por barcos comerciais regionais e 

locais tanto nas TIs demarcadas quanto nas TIs sem providências.  

Os conflitos nas UCs decorrem da ação de pescadores comerciais, de invasões para extração 

madeireira, caça ilegal e sobreposição territorial. Não há muitos conflitos territoriais nos 

assentamentos, pois a maioria das comunidades tradicionais vive basicamente da produção 

de recursos agroextrativistas. Em parte, os conflitos existentes são com antigos proprietários 

das terras que não foram indenizados e se veem no direito de continuar a explorar e usar a 

terra. O único quilombo encontrado na área de influência é do Tambor, mas está mais 

articulado à bacia do Rio Negro do que a bacia do Solimões. Os conflitos, via de regra, são 

resolvidos pelos próprios envolvidos, eventualmente com mediação do órgão do executivo 

estadual ou federal responsável pela gestão fundiária e, em caso de judicialização, com a 

participação do Ministério Público Federal. A regularização fundiária, o acesso a políticas 
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públicas e o fortalecimento das organizações sociais poderiam minimizar os conflitos 

existentes. 

A situação de vulnerabilidade social e territorial é comum a todos os povos indígenas. Em 

uma escala decrescente de vulnerabilidade estão os indígenas isolados e de contato recente, 

os indígenas que habitam as terras indígenas sem providências, principalmente os que estão 

em processo de etnogênese, e os indígenas que habitam as terras indígenas demarcadas.  

As comunidades tradicionais, mesmo estando em áreas protegidas, como unidades de 

conservação e território quilombola, estão em situação de vulnerabilidade social diante da 

ineficiência e de dificuldades de acesso às políticas públicas. A situação das comunidades 

tradicionais residentes fora das áreas protegidas, que denominamos de vulneráveis, é 

agravada devido à exposição a conflitos territoriais, ambientais e sociais, pois suas terras não 

são regularizadas e, algumas vezes, não são reconhecidas como uma comunidade 

tradicional. 

A cidade de Manaus destaca-se entre as cidades da AIE na demografia e nos demais 

indicadores socioeconômicos, com uma economia embasada na existência de um polo 

industrial, beneficiado pelos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. As demais sedes 

municipais da AIE, são em termos comparativos muito pequenas, com população inferior a 

cem mil habitantes. 

Em termos de dinâmica demográfica houve um aumento da população, em especial em áreas 

urbanas, seguindo a mesma tendência observada nas demais regiões do país. As sedes dos 

municípios que compõem a área de influência são as localidades onde a maior parte dos 

serviços públicos está localizada. Estas cidades apresentam índice de saneamento básico 

abaixo da média nacional, ainda que programas federais e estaduais tenham aportado 

recursos e contribuído para melhorar as condições sanitárias nos últimos anos. Com relação 

aos índices de educação, os dados revelam valores baixos e uma distribuição heterogênea 

entre os municípios da área de influência. Entretanto, percebe-se uma tendência de redução 

do  número de domicílios com responsável ou cônjuge analfabeto, o que reflete uma melhora 

no acesso à educação básica. Com relação à vulnerabilidade socioeconômica, observa-se 

que a faixa da população dos municípios da AIE que recebe recursos federais do Programa 

Bolsa Família (PBF) varia de 12 a 31%. 

As entrevistas realizadas apontam a frágil estrutura urbana com precariedade de acesso a 

serviços básicos de saúde e educação, além da inexistência de órgãos prestadores de 
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serviço, como as agências do INSS, localizadas em apenas 9 dos 31 municípios da AIE. 

Ressalta-se que essa deficiência é parcialmente suprida pela prestação de serviços em 

unidades flutuantes do INSS. Observa-se a mesma discrepância em relação às instituições 

de ensino superior, localizadas em apenas seis municípios da AIE. 

O desenvolvimento econômico da AIE depende em grande parte das transferências 

governamentais, que constituem peso significativo das receitas públicas dos municípios e são 

fundamentais para dinamizar a economia local. As atividades econômicas, como produção 

rural, os projetos de cultivo e criação e de extrativismo, aparecem pouco nos dados oficiais, o 

que indica que são pouco formalizadas e com característica de produção familiar 

predominantemente para subsistência, com a venda informal de excedentes. Mesmo assim, 

o setor primário da economia é o mais importante nos municípios à exceção de Coari e 

Manaus. 

O indicador de renda analisado (IDH-M renda) evoluiu de 2000 a 2010, mesma tendência 

observada para a distribuição de renda, medida pelo índice de Gini e percentual da população 

extremamente pobre nesse período. Ressalta-se entretanto que, apesar da evolução 

socioeconômica observada nesta década, os indicadores analisados permanecem com os 

piores valores na comparação com a média nacional, sinalizando que os municípios da AIE 

seguem uma trajetória lenta de desenvolvimento e a necessidade de novos investimentos em 

infraestrutura básica. 

Por fim, a análise do patrimônio material e imaterial, por meio dos indicadores Sítios 

Arqueológicos, Patrimônio Natural, Rituais e Práticas Culturais, demonstra como as 

sociedades ocuparam seus territórios e a materialização das suas culturas. O Complexo de 

Conservação da Amazônia Central é o único patrimônio natural mundial reconhecido pela 

UNESCO que está situado na bacia do Solimões. Essa região abriga uma riqueza de solos 

antropogênicos e de sítios arqueológicos em função da diversidade dos povos e sociedades 

que a ocuparam ao longo do tempo. 

 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    185

6.2 Biodiversidade e Ativos Ambientais 

Os indicadores, que constituem o FCD Biodiversidade e Ativos Ambientais, foram construídos 

a partir de um levantamento i ntensivo de dados secundários, de forma a fornecer 

subsídios para sua caracterização. A base de dados utilizada foi a disponível até o ano de 

2019. Os dados foram tomados de modo a permitir a avaliação da distribuição das espécies 

e áreas sensíveis em relação à Área de Influência Estratégica, à Bacia Efetiva, aos blocos 

exploratórios e também quanto à presença em unidades de conservação. 

6.2.1 Critério de Avaliação: Espécies endêmicas, ameaçadas ou sobre-explotadas 

6.2.1.1 – Espécies de peixes endêmicas 

O impacto negativo das ações antrópicas relacionadas ao uso da terra e recursos hídricos 

são consideráveis para toda e qualquer espécie. No entanto, os efeitos são ainda mais 

devastadores para espécies com distribuição restrita ou endêmicas pois as chances de 

recuperação populacional recebendo migrantes de outras localidades ser restrita ou nula, 

levando à sua extinção na natureza. Deste modo, as áreas de ocorrência de espécies com 

distribuição reconhecidamente restrita devem ser prioritárias em ações de conservação. 

Um total de 16 espécies de peixes foram reconhecidas como endêmicas por Nogueira et al. 

(2010) para a Área de Influência Estratégica (AIE) e serviram de base para este estudo 

(Quadro 12, Anexo V). Destas, quatro estão na região da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Mamirauá, localizada no alto rio Solimões. No entanto, a maior parte dos registros 

encontram-se fora de unidades de conservação, sendo possível encontrar quatro outras 

espécies na região de entorno de Manaus, na região de confluência dos rios Solimões e Negro 

ou próximo a essa área (Figura 6.24). Vale ressaltar que a maior parte dessas espécies ocupa 

ambientes próximos a grandes cursos d’água o que permitiu o acesso por via fluvial. Porém, 

os cursos d’água de menor porte presentes em ambiente de terra-firme (igarapés de até 5a 

ordem distantes das planícies de inundação) são de difícil acesso e estão entre os ambientes 

aquáticos amazônicos menos amostrados pelos cientistas. Esses ambientes estão 

amplamente distribuídos na AIE, e provavelmente abrigam muitas espécies endêmicas ainda 

desconhecidas pela ciência. Deste modo, espécies endêmicas também foram contempladas 

indiretamente por meio do mapeamento dos igarapés com menor vazão e maior altitude, que 

representam ambientes mais isolados ecologicamente e também muito frágeis em termos de 

impacto para a instalação de estruturas necessárias para a exploração e produção de petróleo 
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(indicador - Igarapé de primeira e segunda ordem), assim como as áreas definidas como 

prioritárias para conservação da biodiversidade (indicador - APCBs). 

 
Figura 6.24 – Microrregiões com ocorrência de espécies de peixes com distribuição restrita para 

a AIE. 

6.2.1.2 – Áreas de ocorrência de peixe-boi (Trichechus inungis) 

O Peixe-boi (Trichechus inunguis) é uma espécie historicamente sobre-explotada, resultando 

em uma grande redução no tamanho das populações (ANTUNES et al., 2016). A principal 

causa da redução populacional foi a caça indiscriminada ocorrida no passado (International 

Union for Conservation of Nature (IUCN), 2016). No entanto, a caça de subsistência ainda 

persiste e representa um problema para a conservação da espécie (IUCN, 2016). Esta espécie 

também é bastante dependente de áreas de várzea. Em virtude dos desmatamentos e 

assoreamento das margens dos corpos d’água, a perda de qualidade do ambiente são 

ameaças atuais relevantes (IUCN, 2016). Um outro aspecto a ser considerado, é que o peixe-

boi possui ciclo de vida e tempo de geração longos, o que torna difícil e lenta a sua 

recuperação após declínios populacionais, fato que levou a IUCN (2016) a classificá-lo como 

vulnerável, pelos baixos tamanhos populacionais. Além disso, a espécie foi indicada pelas 
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populações tradicionais da região de influência estratégica, como sensível às atividades de 

petróleo e gás, em especial pelo aumento no tráfego de embarcações. 

De acordo com as informações de distribuição presentes no livro vermelho de espécies 

ameaçadas (IUCN, 2016), é esperada a ocorrência de peixe-boi ao longo do canal principal 

de todos os grandes afluentes da AIE, uma vez que a espécie ocupa lagos e canais mais 

profundos durantes a época de vazante e seca dos rios, deslocando-se para a planície de 

inundação (várzea) durante a enchente e cheia dos rios (ICMBIO/MMA, 2011). O ICMBio 

aprovou o Plano de Ação Nacional para Conservação de Mamíferos Aquáticos Amazônicos 

Ameaçados de Extinção (PAN Mamíferos Aquáticos Amazônicos). O PAN contempla seis 

espécies: boto-cor-de-rosa, peixe-boi-da-amazônia, ariranha, lontra, tucuxi e boto-do-

araguaia. Sendo que as duas primeiras são consideradas ameaçadas pela IUCN. O boto-cor-

de-rosa não foi considerado como um indicador para a produção e exploração do petróleo, 

pois a redução das populações destas espécies está ligada à pesca comercial da piracatinga, 

relacionada ao comércio da carne deste pescado em nível nacional e internacional (DA SILVA 

et al., 2018), não sendo vinculada a impactos relacionados à perda de qualidade de habitat 

ou expansão populacional regional na AIE. 

6.2.1.3 – Espécies de peixes sobre-explotadas 

Apesar da elevada diversidade de peixes presentes na bacia Amazônica, a pesca se 

concentra em poucas dezenas de espécies. Aproximadamente 12 espécies ou grupos de 

espécies representam cerca de 60% do total desembarcado anualmente para a região do 

médio e baixo rio Solimões (BATISTA et al., 2012; LOPES et al., 2016). Entre estas, algumas 

já apresentam efeitos de sobrepesca, seja pela redução do seu estoque e/ou redução no 

tamanho dos indivíduos (CAMPOS et al., 2015). Além disso, como as espécies-alvo da pesca 

comercial têm seu ciclo de vida predominantemente associados a ambientes de planícies de 

inundação, a degradação dessas áreas, resultantes de ações antrópicas como o 

desmatamento, parece já acarretar o declínio populacional de alguns grupos (ARANTES et 

al., 2018). Por estas razões, espécies que podem ser mais sensíveis à ação de pesca são 

protegidas por meio da lei do defeso, que corresponde a proibição da pesca por um 

determinado período, em geral associado com a época de reprodução. As espécies do estado 

do Amazonas atualmente protegidas pela lei do defeso são: Colossoma macropomum 

(tambaqui), Arapaima gigas (pirarucu), Brycon spp. (Matrinchã/Jatuarana), Pseudoplatystoma 

tigrinum (caparari), Pseudoplatystoma punctifer (pintado), Triportheus spp. (sardinha), 
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Osteoglossum spp. (aruanã), Hypophthalmus spp. (mapará), Mylossoma spp. (pacu-comum) 

(IBAMA 50/2007; SEMA resolução CEMAAM 21/2015).  

Todas essas espécies, ou grupos de espécies, têm distribuição esperada para toda a bacia 

amazônica, incluindo os principais afluentes e ambientes associados na AIE (REIS et al., 

2003; MALABARBA, 2004; BUITRAGO–SUAREZ e BURR, 2007; LIMA et al., 2017; 

MATEUSSI et al., 2018). Todas estas espécies realizam algum tipo de deslocamento entre 

ambientes ao longo do ciclo sazonal de inundação dos grandes rios, e assim ocupam tanto o 

canal principal quanto lagos e afluentes de menor porte, entre 5º ou 6º ordem, por exemplo 

(QUEIROZ et al., 2013). 

Provavelmente, na AIE algumas espécies possuem populações melhor preservadas em áreas 

manejadas ou protegidas (unidades de conservação), sendo este o caso do pirarucu 

(Arapaima gigas) e tambaqui (Colossoma macropomum), espécies com elevada procura pela 

acentuada demanda no mercado e valor de venda (BATISTA et al., 2012). Na área de estudo, 

são notáveis as ações de manejo pesqueiro na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá, na Reserva Extrativista do Médio Rio Juruá, e na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Uacari, todas com grande importância para o manejo do pirarucu. Para o 

tambaqui, muitos estudos apontam que a espécie é particularmente abundante nos ambientes 

íntegros de floresta alagada, associados a rios de água branca (SAINT-PAUL et al., 2000; 

SANTOS et al., 2006; ARANTES et al., 2018). Considerando-se a dependência de outras 

espécies por recursos provenientes da floresta alagada, esta condição é sugerida como 

importante também para aruanã (Osteoglossum bicirrhosum; SOARES et al., 2007), pacu-

comum (Mylossoma spp.; MELO et al., 2019); matrinchã/jatuarana (Brycon spp; CORREA et 

al., 2014; CORREA et al., 2015), e sardinha (Triportheus spp.; CLARO-JR et al., 2004). 

Tendo como base as informações obtidas de desembarque pesqueiro pela Universidade 

Federal do Amazonas nos anos de 2010 e 2011 e pelo Instituto Mamirauá nos ano de 2017 e 

2018, de modo geral, 26 espécies/grupos de espécies representam a maior parte do volume 

desembarcado nos municípios  de Carauari, Juruá, Tabatinga, Tapauá, Benjamin Constant, 

Eirunepé, Coari, Tefé, Fonte Boa e Santo Antônio do Içá (Quadro 13, Anexo V). Todas as 

espécies na lista do defeso estão entre as espécies com altos valores de desembarque nos 

municípios da AIE. Entre os desembarques, vale a pena ressaltar que existe um desequilíbrio 

acentuado entre regiões para a pesca do tambaqui, que ocorre principalmente na região de 

Coari, Tefé e Fonte Boa e do Jaraqui-escama-grossa, que ocorre principalmente em Coari e 

Tefé. Existe um padrão de desembarques associados à sazonalidade para espécies ou 
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grupos de espécies que são mais pescados (dados somente para Tefé, Fonte Boa e Santo 

Antônio do Içá – Boletins do Instituto Mamirauá). De modo geral, essa oscilação de 

desembarque entre épocas de cheia e seca ocorrem para todas as 26 espécies (Quadro 13, 

Anexo V). 

6.2.1.4 – Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade Brasileira (APCBs – 

MMA, 2017) 

As Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos 

Benefícios da Biodiversidade (APCBs) são um instrumento de política pública criado pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA). Seu objetivo é embasar tomadas de decisões 

relacionadas com o planejamento e implementação de medidas adequadas à conservação, 

recuperação e uso sustentável de ecossistemas (BRASIL, 2018). A definição das APCBs 

seguiu a metodologia de Planejamento Sistemático da Conservação (MARGULES e 

PRESSEY, 2000) que se baseia em critérios ecológicos relativos à: i) distribuição espacial 

(ocorrência e número de registros) das espécies e ii) classificação dos ecossistemas onde 

essas espécies ocorrem, tais como representatividade, complementariedade, 

insubstituibilidade e vulnerabilidade. As APCBs são revisadas periodicamente ao longo de 

reuniões técnicas com o apoio de diversas instituições e atores da sociedade, e a última 

rodada de reuniões ocorreu em 2017 e 2018. 

A principal vantagem do método utilizado para definir as APCBs foi de combinar informações 

de diferentes alvos estratégicos, como por exemplo, espécies vulneráveis e endêmicas, aliado 

a distribuição de ecossistemas sensíveis (MARGULES e PRESSEY 2000). Dessa forma, a 

falta de informação sobre uma espécie pode ser complementada com informações sobre 

distribuição de outras espécies, ou até mesmo, da ocorrência de um determinado ecossistema 

ou de algum serviço ecossistêmico de interesse. Portanto, as APCBs foram selecionadas 

como um indicador de espécies endêmicas, ameaçadas ou sobre-explotadas por reunir 

informações sobre as áreas mais importantes para conservação de alvos selecionados por 

especialistas e as ações consideradas mais adequadas para cada uma delas. 

Foram identificadas 142 áreas prioritárias (Figura 6.25) dentro da AIE para exploração de 

petróleo e gás na Bacia Sedimentar do rio Solimões. Em conjunto todas as APCBs cobrem 

576,7 km2 com diferentes graus prioridades de ação e de relevância para conservação da 

biodiversidade (Quadro 6.8). No entanto, existe grande congruência entre os critérios de 

classificação. Na maioria dos casos, as APCBs receberam o mesmo nível de classificação 
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tanto para o critério “Importância Biológica”, como para o critério “Prioridade de Ação”. Para 

os dois critérios, 50% das áreas identificadas são de importância biológica e prioridade de 

ação “extremamente alta”. 
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Figura 6.25 – Áreas Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade presentes na 

área da Bacia Efetiva. 
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Quadro 6.8 - Número de Áreas Prioritárias para Conservação (APCB) dentro da área 
da bacia efetiva, em cada classe de Importância Biológica e de Prioridade de Ação. Os 
números entre parênteses representam as proporções em relação ao número total de 

APCBs da área de estudo 

Classificação Importância Biológica (%) Prioridade de Ação (%) 

Extremamente alta 71 (50) 71 (50) 

Muito alta 29 (20,4) 25 (17,6) 

Alta 42 (29,6) 46 (32,4) 

Fonte: MMA (2019) 

Por outro lado, as principais ações recomendadas foram mais heterogêneas. Foram 

recomendadas 11 ações diferentes para as 142 APCBs que estão dentro da bacia efetiva 

(Quadro 6.9). A maior parte das ações recomendadas foram “Pesquisa” e “Monitoramento e 

Manejo” destinadas a cerca de 55% das APCBs (359 km2). O tipo de ação recomendada 

reforça a importância da ocorrência de espécies endêmicas (um dos critérios usados para 

classificação) e a carência de conhecimento sobre a distribuição da diversidade na área da 

bacia efetiva. 

Quadro 6.9 - Número e área total por tipo de ação principal recomendada, das APCBs da área 
da bacia efetiva 

N. de APCBs Ação principal recomendada Área (km2) 

51 Pesquisa 238,27 

30 Monitoramento e manejo 120,73 

20 
Criação de instrumentos de governança (de bacias, reserva da biosfera, 
sítios RAMSAR, etc.) 

84,83 

9 Reconhecimento de TI 22,73 

8 Fiscalização e controle de atividades ilegais 25,32 

7 
Gestão integrada e participativa de áreas protegidas, corredores ecológicos 
e territórios de povos e comunidades tradicionais 

28,64 

5 Reconhecimento de áreas conservadas por comunidades tradicionais 12,59 

5 Regularização de atividade degradante 18,81 

3 Criação de UC de uso sustentável 7,47 

3 Fortalecimento das cadeias de valor dos produtos da sociobiodiversidade 13,44 

1 Criação de UC de proteção integral 3,87 

Fonte: MMA (2018) 
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6.2.2 Critério de Avaliação: Água 

6.2.2.1 – Qualidade da Água 

O indicador Qualidade da Água é uma demonstração da complexa variabilidade de 

características das águas superficiais e subterrâneas na AIE. Essas características são 

dependentes do tamanho dos rios pelas formações geológicas e geomorfológicas da bacia de 

drenagem, das florestas no entorno e dos níveis de descargas líquida e sólida. Esses fatores 

determinam as características naturais das águas e a variação na classificação das águas 

dos rios na Amazônia, de cor branca, preta e clara (SIOLI, 1950; 1967; 1975; FILIZOLA, 1999; 

MEADE et al., 1979 apud MMA, 2006; SILVA, 2012). Portanto, este indicador apresenta 

registros de níveis de alguns parâmetros indicadores de qualidade das águas na AIE, 

demonstrando um panorama para o caso de futuras influências antropogênicas como a 

exploração de gás e petróleo na região. 

Foram identificadas 11 estações de qualidade da água superficial dentro da AIE (Figura 6.26), 

das quais foram obtidos dados de concentração de sedimento suspenso, oxigênio dissolvido, 

pH, turbidez e condutividade elétrica. 

 

Figura 6.26 – Estações de monitoramento da ANA. 
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A apresentação dos parâmetros monitorados, possibilitou observar grande variação no 

comportamento das características a nível de bacia hidrográfica (Figura 6.27). Em destaque, 

os parâmetros registrados fora dos valores máximos permitidos (VMP), estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/2005, foram: a turbidez no rio Jutaí com 109 NTU (VMP de 100 

NTU); pH ácido variando de 4,8 a 5,8 entre os valores mínimos registrados para a maioria das 

Estações (VMP de faixa 6,0 a 9,0); e o oxigênio dissolvido variando de 0,6 a 4,7 mg/L entre 

os valores mínimos registrados, abaixo do mínimo de qualidade (VMP de 5,0 mg/L). No 

entanto, valores de pH e de oxigênio dissolvido como os registrados na RNQA, dependendo 

do período hidrológico, podem ser considerados naturais, em que os organismos viveriam em 

equilíbrio no ecossistema (SIOLI, 1950; 1967; 1975; FILIZOLA, 1999; SILVA, 2012). 

Na escala da grande bacia, não há registros de variáveis potencialmente tóxicas, tais como 

metais traços, hidrocarbonetos de petróleo, agrotóxicos e coliformes, comumente utilizados 

para diagnóstico de qualidade ambiental. No entanto, são raros estudos científicos para 

localidades distantes dos principais centros urbanos. Porém, há relatos da população local, 

no entorno das sedes municipais da AIE, sobre a ocorrência de doenças de veiculação hídrica 

e de mudanças físicas na água, em especial na cor e na presença de sólidos suspensos 

(PANTOJA et al., 2015). Estudos observaram baixos níveis de poluentes em áreas afastadas 

e elevadas concentrações no entorno de Manaus. Oliveira (2007) registrou valores de 1,37 a 

66,2 μg/kg do somatório dos 16 HPA em sedimentos de fundo distribuídos no rio Solimões e 

lagos entre os municípios de Coari e Manacapuru. Souza et al. (2015), Lopes (2010) e Oliveira 

(2007) determinaram a presença de compostos de hidrocarbonetos de petróleo em Manaus, 

e registraram valores máximos para o somatório de 16 HPA iguais a 1187, 677 e 368 μg/kg, 

respectivamente. Sousa (2008), em estudo no rio Urucu, com a presença de metais como Cd, 

Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn registrou concentrações variando de 0,014 a 0,053 mg L-1, sendo o Cd 

e Pb de menor e maior concentração, respectivamente. Os trabalhos de Viana (2018), Calvo 

(2018), Silva (2012) registraram concentrações em mg L-1 de Al (0,18), Fe (2,033), Mn (0,056), 

Cr (0,047), V (0,005), Cu (0,026), Ni (0,010), Ba (0,732), Cd (0,006), Li (0,047), Sn (0,085), Zn 

(0,725), com valores acima do recomendado, indicando alteração na qualidade da água em 

Manaus, que não podem ser usados como referência para toda a AIE. Os estudos 

identificaram a predominância de metais no material em suspensão com concentrações até 

10.000 vezes maior. 

O uso da base de dados da Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas 

(RIMAS) do Serviço Geológico Brasileiro possibilitou a utilização dos dados de qualidade da 
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água de doze poços. Na AIE, foram utilizados dados de oito poços da região de Manaus e 

quatro da região do município de Presidente Figueiredo, localizado a 100 km de Manaus. A 

pequena abrangência dessa rede caracteriza a deficiência de informações acerca de águas 

subterrâneas na AIE. As informações levantadas são de coletas de 2018, para representar a 

situação atual da qualidade da água dos poços monitorados. Os dados apresentam água: de 

cor límpida e ausência de sabor e odor; pH com características ácidas, variando de 4,50 a 

5,03; temperatura média de 25 ºC; condutividade elétrica com variações de 16,5 a 40,1 uS/cm, 

havendo um registro mais elevado de 73,2 uS/cm para o poço localizado nas proximidades 

do Aterro Sanitário de Manaus, indicando maior concentração iônica. A deficiência no 

saneamento básico em Manaus se refletiu nos valores de 1,6 até 30 vezes acima do valor 

máximo permitido (VMP – Resolução CONAMA 396/2008) para nitratos em todos os poços 

ativos. Os parâmetros registrados acima do VMP de 0,05, 2,00, 1,00, 0,30, 0,02 mg/L, 

respectivamente, foram: alumínio (0,02 a 0,29 mg de Al3+/L), cloretos (0,35 a 2,90 mg de Cl-

/L), sódio (0,29 a 3,29 mg de Na+/L), nitratos (0,48 a 8,99 mg de NO3
-/L) e bário (0,01 a 0,02 

mg de Ba2+/L). Os registros de outros íons e metais traços potencialmente tóxicos 

apresentaram concentrações dentro dos valores máximos permitidos. 
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Figura 6.27 – Estações de monitoramento da Rede Nacional de Qualidade da Água (RNQA) da Agência Nacional de Águas (ANA) com os 
níveis de parâmetros de qualidade da água com médias anuais de 2000 a 2012 de valores máximos e mínimos. 
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6.2.2.2 – Aquíferos 

Do ponto de vista do abastecimento na AIE, os aquíferos mais importantes estão relacionados 

às Formações Alter do Chão, Içá e Solimões, além das porções de aluvião recente. Estas 

áreas foram destacadas tendo como referência o estudo “Avaliação dos Aquíferos das Bacias 

Sedimentares da Província Hidrogeológica Amazonas no Brasil (escala 1:1.000.000) e 

Cidades Pilotos (escala 1:50.000)” (ANA 2015). 

O aquífero Alter do Chão, do tipo livre, ocorre no leste do Amazonas, e em especial também 

a leste no escopo da área do EAAS Solimões. De idade cenozoica, constitui-se de 

intercalações de arenitos, argilitos, siltitos e, subordinadamente, conglomerados, 

predominantemente vermelhos. A espessura máxima perfurada da unidade foi 1.266 metros 

em poço da Petrobras, mas espessuras entre 200 e 400 m são as mais comuns. A ocorrência 

de aquíferos confinados de espessuras que perfazem 430 m, intercalados a aquicludes 

(rochas com grande porosidade, mas com permeabilidade baixa não permitindo que a água 

flua em seu meio interior) e/ou aquitardos (formação geológica de natureza semipermeável, a 

qual armazena quantidades importantes de água, no entanto com transmissão de água muito 

baixa), também foram reportados e cujas reservas de água são consideráveis, com volumes 

de 226 x 106 m³ para a reserva reguladora e de 86.550 x106 m³ para a reserva permanente 

(TANCREDI, 1996). 

O aquífero Içá, de tipo livre a semiconfinado, ocorre principalmente na região central do 

Estado do Amazonas, situado na Bacia do Solimões e Amazonas, ocupando mais da metade 

do território. Em algumas cidades da região da AIE, como Coari e Fonte Boa, é a principal 

fonte de abastecimento de água. De idade pleistocênica, a Formação Içá sobrepõe 

discordantemente à Formação Solimões, exibindo espessura de até 150 m, e consiste em 

siltitos, arenitos finos a médio e conglomerados intraformacionais (seixos de pelitos), brancos 

a rosados e raros argilitos cinza com restos de vegetais. Exibe estratificação cruzada 

acanalada, estratificação inclinada heterolítica, estratificação plano paralela relacionadas a 

depósitos fluviais meandrantes. Pode apresentar, principalmente na parte mais basal, níveis 

enriquecidos em matéria orgânica e/ou ferro (ANA, 2015). 

O aquitardo Solimões-Repouso, denominado como aquífero Solimões em trabalhos anteriores 

(ANA, 2005; CPRM, 2010), ocorre na porção oeste do Amazonas. O pacote sedimentar 

composto pelas formações Solimões e Repouso é composto principalmente de argila 

variegada mole, cinza clara, cinza média e cinza esverdeada, laminada ou maciça com 
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intercalações de lentes delgadas de linhito. Na parte superior da seção, ocorrem intercalações 

de arenitos finos a grosseiros brancos. De idade cenozoica, sua espessura pode atingir até 

760 m, mas a espessura média é de 300 m. A vazão média dos poços é de 27,3 m³/h e a 

capacidade específica média é de 3,062 m3/h/m, constituindo um sistema de média 

produtividade. 

O aquífero Aluvial se caracteriza pela presença de depósitos de planícies aluvionares. Os 

principais rios que integram as bacias Solimões denotam expressivas áreas de planícies 

aluvionares, chegando a atingir dezenas de quilômetros de largura e de extensão. Merecem 

destaque os rios Purus, Solimões, Japurá, Juruá e Jutaí. Estes revelam uma morfologia 

característica de planície sedimentar onde é comum o padrão de canais fluviais meandrantes, 

lagos de variada conformação e meandros abandonados que registram a migração lateral do 

curso dos rios. O aquífero é contínuo, poroso, com permeabilidade baixa. A espessura dessa 

unidade é, em geral, inferior a 40 m. 

Os resultados da espacialização dos dados processados a partir da base de dados da ANA 

(2015) (Figura 6.28) demonstram que no interior da AIE tem-se, em termos relativos de área 

aflorante: 0,3% da Unidade Hidrogeológica Alter do Chão; 48,2% da Içá, 22,1% Solimões e 

29,5% Aluvião. Já dentro da Bacia Efetiva percebe-se a não ocorrência em superfície da 

unidade Alter do Chão e uma prevalência em superfície de aproximadamente 50% da unidade 

Içá em relação às demais. O posicionamento dos aquíferos na região em corte transversal, 

adaptado de Rosário (2011) (Figura 6.28) mostra o posicionamento relativo do Aquífero Alter 

do Chão, espacialmente restrito a uma região com cerca de 200 a 250 km de raio, tendo 

Manaus como o centro. Esta porção do aquífero, para oeste, tem continuidade em 

profundidade com o Sistema Aquífero Tikuna. Esse último, por sua vez, está sotoposto às 

áreas do aquitardo Repouso-Solimões, representado por folhelhos, que se estende por mais 

de 1000 km para o extremo oeste da área, onde sua profundidade chega a mais de 1000 m. 

No entanto, como o aquitardo tem natureza semipermeável, a movimentação de água ocorre 

a uma taxa muito baixa, dificultando seu aproveitamento. Ainda segundo Rosário (2011), esse 

aquitardo unido às formações Içá e Alter do Chão constitui o Sistema Aquífero Amazonas 

(SAA) de idade terciária e cretácea. Se excluídos os Sistemas Tikuna e Alter do Chão, 

denomina-se apenas de Sistema Aquífero Solimões (SAS). O SAA é, por sua vez, com as 

distinções já destacadas e em profundidade, o sistema aquífero dominante na área, estando 

ainda sobreposto ao Aquífero Javari, de idade paleozoica (ANA, 2015). 
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Fonte: Adaptado de ANA/CONSÓRCIO TECHNE-PROJETEC, 2015 e Rosário, 2011. 

 

Figura 6.28 – Espacialização de áreas e corte transversal dos aquíferos na AIE.  
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6.2.2.3 – Abastecimento de Água (poços, rede geral, rios) 

O Estado do Amazonas possui a maior área de extensão territorial do Brasil, com 1,6 milhão 

de km2, inserindo-se em sete das nove bacias componentes da Região Hidrográfica 

Amazônica. Apesar de elevada disponibilidade hídrica superficial, a grande maioria dos 

municípios amazonenses possui captação de água por poços rasos para abastecimento 

urbano, tais como os poços do tipo Amazonas. As informações disponíveis dão conta de que 

os aquíferos Alter do Chão e Içá são os mais explorados e apresentam bons índices de 

produtividade em diversas áreas. Dos 62 municípios do Estado, 70,96% são abastecidos por 

água subterrânea, 16,1% por mananciais superficiais e 12,9% de forma mista, inclusive a 

capital Manaus (ANA, 2010). Embora a região apresente elevada disponibilidade de água, os 

fatores de abastecimento e coleta de esgoto são muito deficientes, influenciando no meio 

ambiente, saúde pública e dificultando o desenvolvimento econômico sustentável. De acordo 

com Saiani e Galvão (2011), a região Norte apresenta os maiores indicadores de déficit de 

acesso à disponibilidade de água e esgoto, estando em 5o lugar nos serviços de saneamento 

básico. É importante ressaltar que, embora haja poços distribuídos em muitas partes da 

região, o documento ANA (2015) relatou que cerca de 70 a 100% dos domicílios ribeirinhos 

usam os rios e igarapés como principal fonte de coleta de água, além de verificar o 

armazenamento inadequado e falta de rotina de tratamento antes do consumo. 

A utilização deste indicador mostrou-se relevante, pois aponta a demanda do abastecimento 

da água dentro da AIE e os principais mananciais usados pelas populações urbanas e 

comunidades ribeirinhas. Os dados que compõem os resultados abaixo são das bases de 

dados da Agência Nacional de Águas (ANA) e Serviço Geológico do Brasil (CPRM), para 

indicar áreas de maior concentração de número de poços existentes nas sedes municipais e 

áreas rurais; Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), para as estimativas 

de abastecimento de água e esgoto; e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

para a população estimada. 

Foram verificados um total de 376 poços de captação de água subterrânea cadastrados, 

presentes na AIE, sendo 344 listados no SIAGAS-CPRM e 32 no SAAB-ANA. A grande 

maioria desses poços está localizada na cidade de Manaus e em sua região metropolitana 

(Figura 6.29). A grande maioria dos poços se concentram em centro urbanos, com a ressalva 

de que há muitos poços, tanto nas sedes municipais como em áreas rurais, não cadastrados 

nas bases oficiais. 
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Figura 6.29 – Espacialização de poços na AIE. 

Azevedo (2019) verificou a ocorrência de mais de 2000 poços no município de Tabatinga, com 

estruturas rudimentares e utilização de materiais inadequados nas suas construções. Poucos 

poços apresentam monitoramento de qualidade de água e as deficiências construtivas da 

maioria dos poços e da estrutura sanitária de Tabatinga podem levar à poluição do aquífero 

explorado. Cidades como Coari, Tefé, Alvarães e Uarini apresentam recurso hídrico 

abundante, contudo, grande parte dos habitantes sofre com falta de água potável. Portanto, a 

má qualidade da água é produto da falta de estrutura física para sua distribuição, resultando 

em contaminação no processo, sendo que parte da população utiliza água de rios, poços 

irregulares e caminhões pipa (MARQUES e OLIVEIRA, 2014; RODRIGUES, 2013).  

Em suas características naturais, a água subterrânea apresenta boas condições de uso. 

Contudo, sua qualidade pode ser modificada direta ou indiretamente a partir da existência de 

obras de captação inadequada por poços e cacimbas, ou por infiltração de fossas negras e 

de igarapés poluídos. A drenagem das águas servidas e pluviais desemboca diretamente nos 

rios sem qualquer tratamento. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), toda a região Norte do Brasil apresenta apenas 22,6% de esgoto tratado 
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e apenas 10,2% da população é atendida por rede de coleta de esgoto. Apenas as cidades 

de Manaus, nos limites da AIE, e Tonantins apresentam informação de população atendida 

com esgotamento sanitário.  

Verificou-se que o atendimento por abastecimento de água através de ligações ativas, é 

principalmente efetuada em área urbana, quanto maior a população, maior é a quantidade de 

ligações (Manaus > 400.000 e Manacapuru >14.000). Municípios distantes e com logística de 

deslocamento mais complexa apresentam menor quantidade de ligações ativas, entre 2.000 

a 5.000 ligações. O município de Carauari, embora possua população estimada em 28.111 

habitantes, apresenta 6.000 ligações sendo superior a alguns municípios com população mais 

elevada. O município de Itamarati foi o que apresentou a menor quantidade de ligações ativas 

igual a 467. Os municípios que apresentaram população atendida por abastecimento de água 

foram: Fonte Boa (18%), Itamarati (21%), São Paulo de Olivença (29%), Tabatinga (32%) e 

Codajás (35%); acima de 40% da população urbana atendida por abastecimento de água 

foram: Tonantins (42%), Benjamin Constant (43%), Eirunepé (45%), Beruri (49%), 

Manacapuru (68%), Carauari (77%) e Manaus (88%). A maior parte da população rural é 

dependente da água extraída dos rios, lagos e igarapés. 

Oliveira et al. (2008) e Pantoja et al. (2015) estudaram o uso da água do rio em comunidades 

ribeirinhas distribuídas ao longo do Rio Solimões, entre Coari e Itacoatiara, verificando que de 

70 a 100% dos domicílios consomem água diretamente dos corpos d’água (rios, lagos e 

igarapés), com ausência ou ineficiência do tratamento da água captada, indicando alta 

vulnerabilidade de contaminação dos ribeirinhos, seja de ordem química ou biológica. 

6.2.3 Critério de Avaliação: Desmatamento  

6.2.3.1 – Áreas Desmatadas 

Desde 1988, o projeto PRODES do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) é o responsável 

pelo monitoramento via satélite do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal. O 

PRODES monitora o desmatamento na Amazônia e produz as taxas anuais de desmatamento 

na região que são usadas pelo governo brasileiro. As taxas anuais são estimadas a partir dos 

incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a 

Amazônia Legal. As imagens usadas para minimizar o efeito da cobertura de nuvens 

geralmente são dos meses de julho, agosto e setembro. A estimativa de desmatamento por 

corte raso considerada no diagnóstico foi o desmatamento acumulado entre 2010 e 2017, 

bem como nas taxas de desmatamento anuais. Para efeito comparativo, a taxa de 
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desmatamento anual acumulada para todo o estado do Amazonas também foi calculada. 

Desmatamento acumulado e taxas de desmatamento dentro de unidades de conservação 

(MMA, 2019) também foram usados para subsidiar a discussão sobre o padrão de 

desmatamento na área da Bacia Efetiva. Por fornecer uma base de dados espaço-temporal 

sólida sobre o desmatamento, o PRODES é muito relevante para o diagnóstico ambiental da 

Área da Bacia Efetiva. 

O desmatamento por corte raso acumulado de 2010 a 2017 se concentra ao longo das calhas 

dos principais rios e ao redor das principais cidades da bacia efetiva (Figura 6.30). A área 

desmatada de 2010 a 2017 foi de aproximadamente 7.813 km2 e representa 1,66 % da área 

total da bacia efetiva. Deste percentual, a proporção de área desmatada dentro de unidades 

de conservação foi de apenas 5,93%, enquanto a área desmatada fora das unidades de 

conservação representou aproximadamente 94,07% do desmatamento acumulado na área. 

Fora das unidades de conservação, o desmatamento está concentrado principalmente na 

porção central da área da bacia efetiva, ao redor das principais cidades, principalmente ao 

redor de Manaus (Figura 6.30). O número e tamanho dos polígonos de desmatamento, 

sugerem que o principal indutor do desmatamento está associado ao processo de 

urbanização, já que aproximadamente 81% da área desmatada é composta de polígonos de 

mais de 50 ha (Quadro 6.10). 

 

Quadro 6.10 - Número e proporção total da área desmatada dos polígonos 
de desmatamento dentro da área da bacia efetiva 

Classes de tamanho Número de polígonos 
% da área 

desmatada total 

Menor ou igual a 1 ha 1463 0 

Entre 1 e 5 ha 7007 2 

Entre 5 e 10 ha 5455 5 

Entre 10 e 50 ha 4728 12 

Maior que 50 ha 1235 80 
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Figura 6.30 – Desmatamento acumulado entre 2010 e 2017. 

 

Figura 6.31 – Área desmatada por ano no Estado do Amazonas e na Área da Bacia Efetiva. 
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De forma em geral, a área desmatada anualmente na bacia efetiva não acompanha a taxa de 

desmatamento do restante do estado (Figura 6.31). Enquanto a área desmatada anualmente 

no estado do Amazonas vem aumentando consistentemente desde 2013, a taxa de 

desmatamento anual dentro da área da bacia efetiva se mostrou estável dentro do mesmo 

período, especialmente entre 2013 e 2017. 

6.2.4 Critério de Avaliação: Ecossistemas Sensíveis 

6.2.4.1 – Lagos e Várzeas 

Esse indicador apresenta as áreas naturalmente alagadas nas planícies de inundação dos 

grandes rios da Amazônia que influenciam na AIE. A utilização deste indicador é essencial, 

pois a entrada sazonal de água é responsável por introduzir sedimentos, matéria orgânica, 

organismos e nutrientes para a manutenção da produtividade de diversos ecossistemas. São 

ambientes sensíveis especialmente durante a seca por ficarem com volume de água muito 

baixo; também são utilizados pelas comunidades ribeirinhas como locais de pesca e em 

alguns casos como fonte de água para o consumo. Especialmente no que se refere à fauna 

aquática é importante salientar que espécies sedentárias como tucunaré (Cichla spp.), acarás 

(diversidade de gêneros de Cichlidae), piranhas (Pygocentrus nattereri e Serrasalmus spp.) e 

outras espécies de pequeno porte de vários gêneros reproduzem-se em lagos (BARTHEM e 

FABRÉ, 2004). Esses ambientes também representam locais de reprodução e alimentação 

para mamíferos aquáticos como peixe-boi (ICMBIO/MMA, 2018). Desse modo, os lagos não 

manejados e manejados dentro e fora de unidades de conservação podem ser considerados 

ecossistemas importantes para a reprodução dessas espécies. 

Os lagos foram selecionados por meio de consulta espacial (IBGE, 2006), e para a AIE foram 

identificados a quantidade de lagos e superfície (área). Foi identificado um total de 950 lagos 

que ocupam uma superfície de variando de , 10.265 km², com um tamanho médio de 10 km²

alizadas segundo a s áreas de várzeas foram especià. Quanto 946 km²² a km8 0,00

(2015),  .et alalternância das fases aquática e terrestre, pela base de dados de Hess 

identificando uma área total de 101.842 km², dos quais 84% é ocupada por água na fase 

das principalmente ao aquática do pulso de inundação. As várzeas na AIE estão concentra

.)32.6Figura e do Purus (longo da calha do Solimões, Japurá, Jutaí, Juruá  
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Figura 6.32 – Espacialização de áreas de lagos e várzeas. 

6.2.4.2 – Igarapés de Primeira e Segunda Ordem 

Este indicador apresenta a rede de drenagem com sistema de canais que realiza o 

escoamento de água e o transporte de material dissolvido ou em suspensão. A utilização 

deste indicador é fundamental, pois igarapés de primeira e segunda ordem são o berço das 

espécies de peixes que apresentam as maiores taxas de endemismo na bacia Amazônica 

(CRAMPTON, 2011; MENDONÇA, 2012). As áreas de maiores elevações são ambientes que 

proporcionam barreiras físicas naturais para o fluxo gênico entre populações, proporcionando 

caminhos evolutivos distintos levando à formação de novas espécies (SVENSURT-DIAS et 

al., 2012; MENDONÇA, 2012) e, assim, maior probabilidade de endemismos. Para a 

identificação e espacialização de áreas de maior altitude com ocorrência de corpos d’água 

(igarapés) de primeira e segunda ordem, foi utilizada a base cartográfica disponibilizada pelo 

projeto SNAPP (VENTICINQUE et al., 2016). 
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Na AIE foi identificado um total de 158.396 canais de drenagem de 1ª e 2ª ordem. 61% deles 

foram de 1ª ordem e 39% de 2ª ordem. A Figura 6.33 indica que as áreas mais sensíveis estão 

principalmente localizadas a Oeste da AIE, na região interfluvial do médio Juruá e Javari, onde 

estão as maiores elevações com a ocorrência de canais de 1ª ordem, regiões que indicam 

maior probabilidade de endemismos de espécies aquáticas e, portanto, de importante 

sensibilidade ambiental. 

 
Figura 6.33 – Espacialização de igarapés de primeira e segunda ordem e elevação do terreno na 
AIE. 

6.2.4.3 – Locais de reprodução de peixes 

Entre os ambientes aquáticos Amazônicos, as confluências de rios de água branca com 

aqueles de água preta ou clara têm sido apontadas como os principais locais de reprodução 

de espécies de peixes migradores, incluindo muitas espécies importantes na pesca 

(GOULDING, 1980; 1988; RIBEIRO e PETRERE-JR., 1990; ARAÚJO-LIMA e OLIVEIRA, 

1998; LIMA e ARAÚJO-LIMA, 2004). Particularmente, confluências de rios em áreas de 

planície de inundação bem desenvolvida, com grande quantidade de herbáceas aquáticas à 

jusante e a presença de lagos, também são locais importantes para o crescimento de peixes 

juvenis. Esses locais, portanto, são sensíveis a atividades humanas que possam alterar a 

qualidade dos ambientes de desova e crescimento. 
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De acordo com Venticinque et al. (2016) e Goulding et al. (2018), a ocorrência de locais de 

reprodução de espécies de peixes migradores na Amazônia está concentrada nos grandes 

afluentes de água branca. Na AIE, a maior parte das confluências importantes para 

reprodução de peixes registradas por esses autores ocorre ao longo do rio Solimões (25 

pontos de confluência), seguido pelo baixo rio Purus (7 pontos) e rio Juruá (7 pontos) (Figura 

6.35). No entanto, o levantamento de ovos e larvas realizado por Silva e Leite (2013) no rio 

Coari sugere que, mesmo dentro de bacias hidrográficas de água preta, como é o caso dos 

rios Coari, Tefé e Jutaí, as confluências de tributários de maior ordem (a partir de 5º) 

representem áreas de reprodução importantes. Considerando-se o estudo de Goulding et al. 

(2018), as porções baixas dos rios Juruá, Purus e a porção do rio Solimões entre as cidades 

de Santo Antônio do Içá e Manaus, além de importantes para a reprodução representam áreas 

de crescimento fundamentais para a maior parte das espécies migradoras, especialmente 

aquelas de importância comercial como curimatã - Prochilodus nigricans, jaraqui – 

Semaprochilodus spp., tambaqui – Colossoma macropomum e matrinchã/jatuarana – Brycon 

spp. 

 
Figura 6.34 – Ambientes particularmente importantes para a reprodução de peixes. Os pontos 
representam os locais de confluência de rios de água preta ou clara com rios de água branca. 
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6.2.4.4 – Locais de desova de quelônios (tartarugas) 

Além dos peixes, os quelônios estão entre os grupos de organismos aquáticos mais 

explorados como fonte de proteína pela população ribeirinha (ANDRADE, 2008). Ainda de 

acordo com o autor, a captura predatória de ovos e adultos resultou na redução do tamanho 

das populações de tartarugas a níveis críticos em várias localidades do Amazonas. Além 

disso, esse grupo de organismos foi citado pelas comunidades locais como sensíveis à 

passagem de embarcações e à presença de pessoas. 

Cinquenta e oito tabuleiros ou sítios de reprodução foram registrados na AIE a partir de 

estudos como o Projeto-Pé-de-Pincha e incluídos na resolução CEMAAM-AM 25/2017 

(SEMA, 2017) que confere proteção temporária a essas áreas. A maior parte dos tabuleiros 

está dentro de unidades de conservação ou em áreas limítrofes, em especial na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Figura 6.35). Fora de unidades de conservação, as 

principais áreas com tabuleiros ou sítios de desova estão nos rios Tefé e Juruá. Estas áreas 

são utilizadas por quatro espécies: tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa), iaçá 

(Podocnemis sextuberculata), tracajá (Podocnemis unifilis) e irapuca (Podocnemis 

erythrocephala). As três primeiras espécies foram citadas pelas comunidades locais durante 

a Oficina de Consolidação do Contexto e Foco Estratégico como sensíveis ao aumento no 

tráfego de embarcações e a captura predatória de ovos e de adultos. 
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Figura 6.35 – Locais com ocorrência de tabuleiro (pontos) na área de estudo. 

 

6.2.4.5 – Áreas de acordo de pesca e de manejo do pirarucu (Arapaima gigas) 

Peixes representam o grupo de organismos aquáticos mais explorado e a principal fonte de 

proteína animal na Amazônia (BATISTA, 1998; 2004). Na região, a pesca de pequena escala 

é tão intensa que foi capaz de gerar sobrepesca para um número considerável de espécies 

de peixes (CASTELLO et al., 2015). Por essa razão, estratégias de manejo como os acordos 

de pesca, ou aqueles focados em espécies de alto interesse, mas que representam espécies 

guarda-chuva (como o pirarucu, que é um predador de topo na cadeia alimentar), têm se 

mostrado alternativas efetivas para a proteção da biodiversidade de peixes. Os acordos de 

pesca estabelecidos têm como finalidade o manejo multiespecífico e definem normas para a 

pesca e o uso de trecho de rio e/ou lagos associados a partir da sua finalidade como local de 

preservação, pesca de subsistência ou pesca comercial. Alguns estudos sugerem que a 

aplicação dessas medidas foi efetiva na proteção da biodiversidade associada aos rios e 

planícies de inundação em áreas de várzea da bacia do rio Solimões e outras regiões na bacia 

Amazônica (SILVANO et al., 2009; CAMPOS-SILVA e PERES, 2016; CAMPOS-SILVA et al., 
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2017). Além disso, o uso indiscriminado do recurso pesqueiro pode ser desencadeador de 

conflitos sociais, com consequências negativas sobre a biodiversidade. Desta forma, os 

ambientes que atualmente estão protegidos por acordos de pesca foram considerados como 

ecossistemas sensíveis à exploração de petróleo e gás natural, pois qualquer impacto 

ambiental, mas particularmente vazamentos decorrentes de acidentes e lançamento de 

efluentes resultantes das instalações e exploração, nestas áreas reduziriam a efetividade dos 

acordos de pesca e seu efeito conservacionista. 

Dos 23 acordos da pesca em andamento no estado do Amazonas, publicados pela SEMA e 

SDS, 17 encontram-se na AIE, principalmente nas bacias dos rios Amazonas e Juruá (Figura 

6.35). Na AIE o manejo do pirarucu ocorre em 16 das 17 áreas que também possuem acordos 

de pesca (Figura 6.36). Entre as localidades com acordos de pesca, não há manejo de 

pirarucu somente na região do lago Tefé e baixo rio Tefé. A maioria dos acordos ocorre em 

áreas fora ou em áreas limítrofes de unidades de conservação. No entanto, no rio Juruá, os 

lagos manejados estão em grande parte dentro de unidades de conservação (Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Uacari e Reserva Extrativista do Médio Rio Juruá). Além dessas 

áreas, o manejo do pirarucu com acompanhamento pelo IBAMA, está presente em mais 

outras cinco unidades de conservação (Terra Indígena Paumari, em Lábrea; Reserva 

Desenvolvimento Sustentável Piagaçú Purus, em Beruri; Reserva de desenvolvimento 

Sustentável Cujubim; Floresta Estadual de Canutama, em Canutama; Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Baixo Rio Juruá). No total cerca de 600 ambientes têm a 

pesca regulamentada pelos acordos de pesca e/ou manejo de pirarucu. 
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Figura 6.36 – Localidades dos acordos de pesca e manejo de pirarucu na AIE. Circunferências representam a ocorrência de acordo de 
pesca e manejo de pirarucu e os triângulos representam locais com manejo de pesca de toda a fauna de peixes dos lagos. 
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6.2.4.6 –Cavernas 

O mapa de ocorrências de cavernas do CECAV, utilizado neste diagnóstico, foi construído a 

partir da combinação da classificação original de Auler et al. (2001), de dados constantes do 

Mapa Geológico do Brasil (CPRM, 2003), da litoestratigrafia do Geobank (CPRM, 2007), da 

própria base de dados do CECAV e da base de dados do Cadastro Nacional de Informações 

Espeleológicas (CANIE). O Mapa das Áreas Prioritárias para a Conservação do Patrimônio 

Espeleológico Brasileiro também foi consultado (CAVALCANTI et al., 2018). 

Cavernas são ecossistemas frágeis e únicos, com alta probabilidade de ocorrência de 

espécies endêmicas (SILVA e FERREIRA, 2009). A área com potencial de ocorrência de 

cavernas está restrita a uma formação rochosa do tipo ferruginosa ao sul da Área da Bacia 

Efetiva, mas até o momento nenhuma caverna foi confirmada dentro da Área da Bacia Efetiva 

(Figura 6.37). 

Fonte CECAV. 

 
Figura 6.37 – Áreas de terreno ferruginoso com maior chance de abrigar cavernas na AIE. 
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6.2.4.7 – Sítios RAMSAR 

A Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, comumente conhecida como 

a Convenção de Ramsar, consiste de um tratado intergovernamental global que fornece o 

enquadramento para ação e cooperação internacional para a conservação e uso racional das 

zonas húmidas e seus recursos. É o único tratado global a se concentrar em um único 

ecossistema (RAMSAR, 2019). O Brasil assumiu o compromisso de manter suas 

características ecológicas, o que está registrado no Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas (PNAP), aprovado pelo Decreto no 5.758/06. Na AIE, estão localizados três sítios 

Ramsar: 

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RAMSAR, 2019); 

 Rio Juruá (RAMSAR, 2019); 

 Rio Negro (RAMSAR, 2019). 

Destes, os sítios da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e do Rio Juruá estão 

situados em sua maior parte no interior da AIE (Figura 6.38). 

 
Figura 6.38 – Sítios RAMSAR na porção ocidental da Amazônia. 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    215

6.2.5 Critério de Avaliação: Vulnerabilidade Física 

6.2.5.1 – Terras Caídas 

Terras Caídas constituem processos naturais ligado à geomorfologia fluvial dos rios 

amazônicos. São movimentos de massa diferenciados de processos típicos de erosão fluvial, 

deslocando grandes massas de terra das margens para o interior dos canais fluviais. Causam, 

muitas vezes, danos humanos e materiais. Sua ocorrência está vinculada à variabilidade 

fluviométrica, que modifica sazonalmente as características hidrostáticas das margens dos 

canais fluviais. Estas mudanças geram a perda de massa por desbarrancamento das margens 

fluviais, alterando sua declividade, reduzindo a resistência à gravidade e por fim gerando 

escorregamento. Esta perda de coesão do material não consolidado das margens fluviais se 

dá, sobretudo, em sedimentos aluvionares saturados durante a fase de águas altas dos rios. 

No entanto, o fenômeno é ainda pouco estudado e outros fatores como velocidade de fluxo, 

carga de sedimento transportada pelo rio, efeitos do vento, constituição do material aluvionar 

e atividade sísmica, bem como ondulações produzidas por movimentação de embarcações 

(banzeiros), precisam ser melhor avaliados como possíveis fatores que possam acentuar o 

fenômeno.  

Foram identificados 45 pontos de risco para Terras Caídas na AIE (Figura 6.39). A maior 

concentração de pontos ocorre na região da foz do Rio Japurá, bem como no trecho entre a 

desembocadura do Rio Purus e as proximidades do encontro dos Rios Negro e Solimões. 

Além destes, há pontos espaçados ao longo do Rio Solimões, desde o município de Tabatinga 

até o encontro dos rios Negro e Solimões. Do total de pontos de risco, 21 encontram-se no 

interior da bacia efetiva. Estas são indicações importantes para que não sejam 

potencializadas as ocorrências de Terras Caídas, por exemplo, na atividade de pesquisa 

sísmica de gás e petróleo. A força dos banzeiros produzidos pela navegação de embarcações 

de médio e grande porte também tem sido associada aos processos de desbarrancamento 

das margens dos rios (GAWORA, 2003). 
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Figura 6.39 – Terras caídas na região. 

6.2.5.2 – Sismicidade na Região 

A sismicidade na Amazônia brasileira é geralmente de baixa intensidade e magnitude. Os 

maiores relatos de sismos (compilados pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR)) na região 

estão situados sob o Estado do Acre, porém em grande profundidade, pouco sendo refletidos 

em superfície. Nas demais áreas têm-se registro de poucos sismos e todos com intensidade 

baixa ou de até 5,5 graus na escala Richter. Segundo Bowen et al. (2017), entre 1962 e 2016, 

foram detectados entre os Estados do Acre e Amazonas, 61 sismos profundos (H>300 m), 

com magnitude maior que 4,5 graus na escala Richter, distribuídos em alinhamento, 

estendendo-se por 480 km entre o leste do Peru até o oeste do Amazonas, com profundidades 

entre 500 e 650 km. 

A sismicidade na AIE, é baixa, tanto no que se refere ao quantitativo de sismos, bem como à 

magnitude. Apenas cinco pontos com sismos foram registrados oficialmente na RSBR (Figura 

6.40). Os dois maiores registros (entre 3,81 e 5,50) ocorreram na borda da bacia efetiva, 

sendo um a leste (próximo ao município de Codajás) e outro a sudoeste (próximo à fronteira 

do Amazonas com o Acre). Dentro da AIE, um sismo foi registrado com magnitude entre 3,41 
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e 3,80 e a aproximadamente 100 km a NE do município de Carauari. Outro de intensidade 

menor (3,40) foi registrado a poucos quilômetros a sudoeste do município de Benjamin 

Constant. Estudos indicam que atividades como: a injeção de fluido sob alta pressão em poços 

profundos, re-injeção de águas residuais e remoção de fluidos na exploração de petróleo 

podem influenciar na ocorrência de sismicidade induzida. Porém, na região essa possibilidade 

é bastante reduzida devido a baixa ocorrência de esforços sísmicos pré-existentes (BARROS 

et al., 2016). No entanto, são necessários estudos mais detalhados, como por exemplo, a 

investigação de ocorrência de fraturas nas rochas profundas. 

 
Figura 6.40 – Sismicidade na região da AIE. 

 

6.2.6 Conclusões 

A Área de Influência Estratégica definida para o EAAS Solimões é formada 

predominantemente pela bacia sedimentar do rio Solimões e seus afluentes, incluindo o 

trecho inferior desse rio até sua confluência com o rio Negro, abrangendo ainda a cidade de 
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Manaus. É uma região de grandes dimensões e notáveis contrastes socioeconômicos e 

ambientais. 

Com exceção da área no entorno de Manaus, uma cidade com mais de dois milhões de 

habitantes, e, em certa medida, das margens do rio Solimões, desde a cidade de Coari até a 

confluência com o rio Negro, essa é a região mais preservada da Amazônia, com taxas de 

desmatamento inferiores e desvinculadas da taxa anual registrada para o estado. 

A paisagem é conformada pelos grandes rios, seus afluentes e a planície de inundação, 

abrangendo mais de 100.000 km2, além de extensas áreas não inundáveis denominadas de 

“terra firme”. A planície de inundação dos rios dessa área é denominada de “várzeas” e cerca 

de 84% da área de várzea da AIE é ocupada por água na fase aquática do pulso de inundação. 

As regiões de várzea estão concentradas ao longo das calhas dos grandes rios, abrangendo 

canais meândricos e grande parte dos lagos presentes na região. A dinâmica de entrada e 

saída das águas nessas áreas é responsável pela deposição de sedimentos suspensos 

compostos por matéria orgânica, organismos e nutrientes. A entrada anual de nutrientes junto 

com o ciclo hidrológico mantém a grande produtividade das áreas de várzea. 

As águas superficiais são utilizadas para abastecimento doméstico, incluindo consumo direto 

pelo homem, e as áreas de várzea, devido à baixa elevação, são extremamente sensíveis a 

acidentes ambientais. Nessas áreas está presente grande quantidade de lagos, com alta 

densidade de peixes que são explorados para subsistência pelos ribeirinhos e pela pesca 

comercial. Os canais de baixa ordem, localmente denominados “igarapés”, em elevações de 

até 280 m, são ecossistemas sensíveis pois apresentam maior probabilidade de endemismo 

da fauna aquática. Esses ambientes estão em maior concentração na região interfluvial dos 

rios Juruá, Javari e Solimões. 

A qualidade da água é, em geral, boa e valores divergentes dos padrões estabelecidos para 

qualidade ambiental são decorrentes de processos naturais. Mesmo assim, estudos 

específicos, no entorno das sedes municipais e vilas de maior tamanho, são recomendáveis 

para detectar efeitos locais. Por exemplo, foi observado que a qualidade de água subterrânea, 

na área de Manaus, demonstra a influência, principalmente, de esgotos domésticos pelos 

elevados níveis de nitratos em todos os poços monitorados. O mesmo processo pode estar 

ocorrendo em outras cidades da AIE, uma vez que condições precárias de saneamento e 

processos inadequados de construção e manutenção de poços para abastecimento de água 

estão presentes na grande maioria dos municípios no Estado do Amazonas. 
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A Amazônia abriga uma elevada biodiversidade e altos níveis de endemismo vêm sendo 

observados em diversas áreas. No entanto, a identificação de espécies de peixes endêmicas 

ocorreu em áreas onde as amostragens científicas foram mais intensas, o que indica que 

lacunas de amostragem na região representam uma limitação para o mapeamento de peixes 

endêmicos. Outras espécies aquáticas, como o peixe-boi (Trichechus inungis) e as espécies 

de peixes sobreexplotadas, possuem distribuição esperada para toda a área. Da mesma 

forma, a bacia sedimentar do rio Solimões abriga inúmeras espécies de vertebrados e 

invertebrados, cuja história natural, taxonomia e distribuição geográfica ainda são incertas e 

carecem de investigação. Devido às lacunas de informações encontradas e a alta 

biodiversidade potencial da região, foram utilizadas as APCBs recentemente revistas pelo 

Ministério do Meio Ambiente como indicações de áreas relevantes para a conservação da 

biodiversidade. A grande proporção de APCBs com importância biológica extremamente alta 

associada à prioridade e tipo de ação recomendada demonstra a grande importância e a 

carência de conhecimento sobre a distribuição da diversidade na área da bacia efetiva. Esse 

fato aumenta a importância de estudos ambientais, que devem ser embasados em dados 

primários de campo, incluindo informações sobre espécies endêmicas, ameaçadas. 

Foi evidenciado que as áreas de acordo de pesca e de manejo de pirarucu (Arapaima gigas) 

estão localizadas principalmente em sistemas de lagos das várzeas dos rios Solimões e Juruá, 

havendo grandes áreas descobertas por essas medidas de governança e que são mais 

vulneráveis a conflitos por uso de recurso. Outros ecossistemas sensíveis destacados neste 

estudo foram as confluências de rios (especialmente entre rios de água branca com rios de 

água preta ou clara, locais de reprodução de peixes) e tabuleiros (sítios de nidificação de 

tartarugas). Além disso, foram identificados dois sítios Ramsar marcantes para a AIE: RDS 

Mamirauá e Rio Juruá. 

Por último, observou-se que as Terras Caídas têm maior concentração de ocorrência na 

região da foz do rio Japurá, desde Maraã, mas que se estendem pelo rio Solimões até o 

encontro com rio Negro, em Manaus. Além disso, a ocorrência de eventos sísmicos, de acordo 

com o monitoramento Rede Sismográfica Brasileira – RSBR, registrou cinco pontos de sismos 

na AIE, com um máximo de 5,50 graus na escala Richter, portanto considerada muito baixa 

na região sem indicação de riscos ambientais. 
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7. BASE HIDRODINÂMICA E SIMULAÇÕES DE DISPERSÃO DE ÓLEO 

O entendimento da variabilidade espacial e temporal da hidrodinâmica fluvial é de 

fundamental importância para entender e quantificar diversos processos ambientais, além 

daqueles associados à dispersão de poluentes ao longo de uma determinada calha fluvial. 

A representação hidrodinâmica tridimensional de um determinado ambiente fluvial pode ser 

obtida a partir de modelos numéricos computacionais. Tais modelos são constituídos por 

aproximações numéricas de sistemas de equações diferenciais contínuas, representativas de 

todos os processos físicos atuantes na hidrodinâmica da região considerada. A aplicação de 

modelos numéricos envolve a aquisição de informações ambientais essenciais, que 

constituirão as condições de contorno da modelagem, como: a batimetria (ou topografia da 

calha fluvial) e séries de vazão (ou nível) fluvial ao longo do trecho fluvial. A ausência dessas 

informações reflete-se na impossibilidade de aplicação de modelos hidrodinâmicos 

tridimensionais e na consequente implementação de abordagens mais simplificadas. 

A base hidrodinâmica do trecho do rio Solimões que se estende das proximidades do 

município de Fonte Boa até o município de Codajás e para os trechos de alguns dos principais 

afluentes da margem direita do rio Solimões, a saber: rio Juruá, rio Tefé, rio Urucu e rio Coari 

Grande (Figura 7.1), foi obtida a partir de duas metodologias distintas. 

Para os trechos fluviais dos afluentes foi utilizada uma modelagem unidimensional, na qual os 

campos de velocidade fluvial média, em cada afluente, foram estimados a partir da aquisição 

de séries temporais de dados medidos nas estações fluviométricas da Agência Nacional de 

Águas (ANA). Essa abordagem foi utilizada devido à ausência de bases batimétricas relativas 

às calhas fluviais dos rios considerados no estudo, o que impossibilitou a utilização da 

modelagem tridimensional. Essa abordagem foi escolhida como uma forma de assegurar a 

consistência das simulações de dispersão de óleo realizadas para os pontos localizados em 

trechos fluviais afluentes ao Solimões. 

Cabe ressaltar que a utilização dos modelos computacionais para a representação da 

hidrodinâmica fluvial tridimensional e da dispersão de óleo uni e bidimensional foram 

baseados em premissas conservadoras. A utilização de tais modelos de forma conservadora 

se reflete diretamente nos resultados obtidos quanto à área de influência e alcance da mancha 

de óleo oriunda dos tipos de vazamentos simulados.  



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    221

Destaca-se ainda o caráter hipotético das simulações de vazamento de óleo, as quais não 

possuem nenhuma relação com o histórico de acidentes na região ou com atividades 

existentes e planejadas. Constata-se que, de fato, a partir de dados disponibilizados pela ANP, 

é observada a baixa ocorrência de incidentes / acidentes com vazamento de óleo na área de 

estudo. 

Por fim, a modelagem de dispersão de óleo é um exercício fundamental para mensurar  o 

alcance da mancha de óleo quando esta se encontra à deriva nos rios da região de interesse. 

Os resultados dos modelos contribuem com melhor entendimento dos impactos e riscos 

ambientais estratégicos. 
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Figura 7.1 – Localização das estações fluviométricas na região de estudo. 
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Para o trecho do rio Solimões, a base hidrodinâmica foi obtida através de modelagem 

hidrodinâmica tridimensional realizada com o modelo Regional Ocean Modeling System 

(ROMS). Por se tratar de uma área muito extensa, o domínio total de modelagem foi 

particionado em subdomínios, totalizando 14 trechos (Figura 7.2), com a finalidade de evitar 

a potencial influência de alterações na declividade do terreno, da porção mais a montante até 

a porção mais a jusante, nas modelagens computacionais. Cada trecho foi discretizado 

horizontalmente utilizando uma resolução de 100 m e foram utilizadas 10 camadas na vertical, 

com espessuras variáveis, dependendo da batimetria local. A batimetria para a região foi 

extraída da vetorização das cartas náuticas do Atlas 4150 - Hidrovia do rio Solimões de 

Manaus à Tabatinga, da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) da Marinha do Brasil. 

A escolha do período de modelagem foi efetuada de forma a considerar, dentro dos quatro 

anos de simulação que compõem a base hidrodinâmica, um período de El Niño de maior 

magnitude. Foram comparadas as séries de cotas disponíveis para a Estação Fluviométrica 

de Fonte Boa, que se localiza a montante da região modelada, e a série do Multivariate ENSO 

Index (MEI), indicativo da ocorrência do fenômeno. Com isso, de forma a representar um 

período recente, foi escolhido o período de 2009 a 2012 que correspondeu a um período 

contínuo em relação à disponibilidade de cotas na Estação Fonte Boa e devido à ocorrência 

de um evento significativo do El Niño entre o segundo semestre de 2009 e o primeiro semestre 

de 2010. 
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Figura 7.2 – Batimetria das grades numéricas dos trechos 1 a 14, em metros. Os números em 
vermelho indicam a nomenclatura dada para cada trecho modelado. 

As simulações tridimensionais foram iniciadas do repouso, considerando valores iniciais de 

temperatura, salinidade e elevação da superfície livre obtidos a partir das informações 

disponibilizadas pela ANA para a Estação de Fonte Boa. Além desses valores iniciais, o 

primeiro trecho modelado, localizado nas proximidades da Estação de Fonte Boa, foi forçado 

lateralmente em seu contorno oeste com a vazão calculada do rio. As grades subsequentes, 

do trecho 2 ao trecho 14, utilizaram em seu contorno oeste, de forma sequencial os resultados 
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obtidos pela grade anterior. Em superfície, todas as grades numéricas (trechos 1 ao 14) foram 

forçadas com os campos de tensão de cisalhamento do vento sobre a superfície extraídos de 

reanálise atmosférica (Reanalysis 2) do National Centers for Environmental Predictions 

(NCEP). Os resultados da modelagem hidrodinâmica foram validados utilizando as 

informações de cota disponibilizadas pela ANA. 

Com a finalidade de representar os diferentes estágios do ciclo hidrológico na área de estudo, 

uma vez que diferenças no fluxo fluvial ocorrem em função da sazonalidade (Figura 7.3 e 

Figura 7.4), foram selecionados períodos de 15 (quinze) dias dentro das estações de seca, 

enchente, cheia e vazante, para representar os cenários base para a modelagem de dispersão 

de óleo. A determinação das janelas temporais foi feita através da análise de séries de vazão 

e cota das estações fluviométricas localizadas próximo aos pontos de lançamento, tanto no 

rio Solimões quanto nos seus afluentes, para o período entre 2009 a 2013. De acordo com as 

séries das quatro estações fluviométricas utilizadas foi possível identificar os períodos de 

ocorrência das vazões mínimas e máximas e de enchente e vazante concomitantes em todas 

as estações. 
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Figura 7.3 – Campos de velocidade superficial para a parte do trecho estudado do rio Solimões, 
entre Fonte Boa e Juruá (trecho 1), para instante nos cenários de seca, enchente, cheia e 
vazante. As cores indicam a intensidade das correntes e as setas a direção. 
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Figura 7.4 – Campos de velocidade superficial para a parte do trecho estudado do rio Solimões, 
entre Fonte Boa e Juruá (trecho 1), para instante nos cenários de seca, enchente, cheia e 
vazante. As cores indicam a intensidade das correntes e as setas a direção. 

Seguindo o procedimento de construção da base hidrodinâmica, a modelagem de transporte 

e dispersão de óleo também utilizou as duas diferentes abordagens numéricas, a saber: 

modelagem unidimensional, para as simulações de vazamento de óleo dentro dos trechos 

dos rios afluentes; e modelagem bidimensional, para as simulações de vazamento de óleo no 

trecho do rio Solimões contemplado pela modelagem hidrodinâmica tridimensional. 

Na abordagem unidimensional, a partir da estimativa da distância entre os pontos de 

vazamento do óleo predefinidos e o rio Solimões e com a utilização dos valores de velocidade 

média fluvial por período hidrológico, foi possível calcular o tempo que uma parcela de óleo 

oriunda de pontos localizados nos rios afluentes atingiria o rio Solimões, devido unicamente 

ao processo de transporte advectivo. Com essas informações e considerando a perda de 

massa do óleo decorrente da influência dos processos de intemperismo físico, o volume de 

óleo final que atinge o rio Solimões pôde ser calculado. É importante ressaltar que parte do 
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conservadorismo intrínseco à modelagem unidimensional de dispersão de óleo está 

associada à incapacidade dessa abordagem em representar toques e potenciais retenções 

do óleo junto às margens dos rios afluentes. 

Para a modelagem de dispersão de óleo na área do rio Solimões foi utilizado o modelo de 

dispersão de óleo superficial Lagrangeano MEDSLIK-II, capaz de simular o transporte de uma 

mancha de óleo na superfície governado pelas correntes e pelo vento. No modelo, além do 

deslocamento advectivo e difusivo, as partículas de óleo mudam em função de vários 

processos de transformação físicos e químicos do óleo (evaporação, emulsificação, dispersão 

na coluna d´água e adesão na costa ou margem fluvial). Como dados de entrada do modelo, 

foram utilizados os mesmos campos de vento utilizados na modelagem hidrodinâmica e os 

próprios resultados da modelagem hidrodinâmica realizada referentes aos seguintes 

períodos: 07/10/2010 à 21/10/2010 (cenário de seca), 15/12/2011 à 29/12/2011 (cenário de 

enchente), 04/05/2009 à 18/05/2009 (cenário de cheia) e 31/07/2011 à 14/08/2011 (cenário 

de vazante). 

A definição dos pontos de vazamento considerados nas simulações de dispersão de óleo foi 

fundamentalmente baseada em três critérios, a saber: a disponibilidade de informações 

hidrológicas, cenários de desenvolvimento de produção de petróleo e fatores geológicos. A 

partir da análise dos critérios definidos, foram escolhidas as localizações geográficas dos 

pontos de vazamento de óleo considerados na modelagem computacional de dispersão do 

óleo. No total, foram definidos oito pontos de vazamento, cujas coordenadas são 

apresentadas na Figura 7.5. Ressalta-se, contudo, que tanto os locais de vazamento quanto 

os volumes simulados são hipotéticos e não têm nenhuma referência com acidentes ocorridos 

decorrentes das atividades existentes na área de estudo.  
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Figura 7.5 – Localização dos pontos utilizados nas simulações de transporte e dispersão de óleo e das estações fluviométricas. 
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Para cada um desses pontos, foram consideradas uma ou duas hipóteses acidentais. As 

hipóteses selecionadas envolvem acidentes dos seguintes tipos: blowout e acidentes com 

balsa e em terminal. Na simulação da hipótese de blowout foi considerado um vazamento 

contínuo por sete dias do volume do pior caso (volume total de 12.719 m3). As simulações das 

outras duas hipóteses acidentais foram compostas de vazamentos instantâneos com volume 

de 400 m3, no caso de acidente com balsa, e de médio porte (2.700 m3) para o acidente em 

terminal. Após o término do vazamento em cada uma das classes de hipóteses, as simulações 

numéricas continuaram por um período de sete dias, de forma a acompanhar a trajetória do 

óleo após o fim do evento. Para todos os cenários foi considerado um óleo do tipo leve. A 

determinação do grau API considerado nas simulações numéricas foi feita com base na 

avaliação das características de amostras de óleo obtidas na região. O valor utilizado, 42º 

API, representa o valor médio dos registros disponíveis. 

Para as hipóteses com pontos de vazamento localizados em afluentes do rio Solimões (pontos 

2, 3a, 3b, 4, 7 e 8), inicialmente foi feita a modelagem unidimensional considerando .o volume 

e a duração do derramamento apresentados no Quadro 7.1. Após esta análise, havendo uma 

fração de óleo remanescente capaz de atingir o rio Solimões (Quadro 7.1), esta quantidade 

foi utilizada na modelagem bidimensional de dispersão de óleo. O ponto utilizado para 

vazamento do volume remanescente foi localizado no rio Solimões, nas proximidades da foz 

do afluente onde o evento teve início. Nas hipóteses dos pontos de vazamento localizados 

dentro do rio Solimões (pontos 1a, 1b, 5a, 5b, 6a e 6b) foi utilizada apenas a abordagem 

bidimensional, seguindo as condições específicas de volume total e duração do 

derramamento e da simulação contidas no quadro apresentado na Figura 7.1. 
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Quadro 7.1 - Volume de óleo (m3) que atinge o rio Solimões e tempo (horas) de alcance 
considerando as hipóteses de acidente dos pontos de vazamento posicionados nos 

afluentes do rio Solimões (pontos 2, 3a, 3b, 4, 7 e 8). Os campos em branco representam 
as hipóteses acidentais nas quais o óleo não atinge o rio Solimões. 

Hipótese 
Acidental 

Ciclos 
Hidrológicos 

Ponto 2 Ponto 3b Ponto 4 

Volume (m3) 
Tempo 

(h) 
Volume (m3) 

Tempo 
(h) 

Volume 
(m3) 

Tempo 
(h) 

Acidente com 
balsa 

(vazamento 
instantâneo) 

Seca --- --- 26,33 998,72 --- --- 

Enchente 124 402,08 127,67 380,38 137,67 320,42 

Cheia 160 186,33 179 84,63 158,33 196,98 

Vazante 43,5 885,98 137,17 323,38 80 666,57 

Hipótese 
Acidental 

Ciclos 
Hidrológicos 

Ponto 3a Ponto 7 Ponto 8 

Volume (m3) 
Tempo 

(h) 
Volume (m3) 

Tempo 
(h) 

Volume 
(m3) 

Tempo 
(h) 

Blowout 
(vazamento 
contínuo) 

Seca 16,33 998,72 5,85 1617,4 --- --- 

Enchente 26,47 380,38 22,43 622,2 17,05 945,1 

Cheia 31,8 84,63 30,5 138,4 29,3 210,3 

Vazante 27,42 323,38 24 529 19,42 803,5 

 

As simulações probabilísticas foram realizadas através da variação do momento de início do 

vazamento dentro do período de cada um dos cenários hidrológicos. Foram realizadas sete 

simulações diferentes em cada cenário probabilístico, variando a data de início da simulação 

ao longo dos sete dias iniciais de cada cenário hidrológico. Com isso, foram feitas sete 

simulações para cada hipótese acidental em cada cenário hidrológico, totalizando 28 

simulações por hipótese acidental. Ressalta-se que o número de simulações realizadas em 

cada hipótese acidental assegura a representação consistente da variabilidade hidrodinâmica 

fluvial referente a cada período hidrológico. 

Através da modelagem probabilística da dispersão do óleo, foram gerados diversos tipos de 

resultados, tais como mapas de probabilidade de presença de óleo, de toque de óleo na 

margem fluvial e do tempo de transporte de óleo. A Figura 7.6 e Figura 7.7 representam os 

mapas de probabilidade de presença de óleo, respectivamente, para as hipóteses acidentais 

dos pontos 1a (blowout no rio Solimões) e 8 (blowout no rio Urucu) considerando todos os 

períodos hidrológicos. 
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Figura 7.6 – Mapa de probabilidade da presença de óleo para a hipótese acidental do ponto 1a 
(blowout no rio Solimões), somadas todas as simulações numéricas dos períodos de seca, 
enchente, vazante e cheia. A escala de cores indica a probabilidade (%). O ponto de vazamento 
é indicado pela cruz preta. 

 
Figura 7.7 – Mapa de probabilidade da presença de óleo para a hipótese acidental do ponto 8 
(blowout no rio Urucu), somadas todas as simulações numéricas dos períodos de enchente, 
vazante e cheia. A escala de cores indica a probabilidade (%). O ponto de vazamento é indicado 
pela cruz preta. 

Como pode ser observado nos exemplos apresentados, cada uma das hipóteses acidentais 

resultou em um comportamento distinto em termos da dispersão da mancha de óleo, tanto no 

que diz respeito à trajetória como à extensão da mancha. Na mesma hipótese acidental foram 
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observados comportamentos singulares da dispersão do óleo para cada período hidrológico 

simulado. Dentre os fatores determinantes para o comportamento da dispersão de óleo no 

ambiente aquático podem ser citados, por exemplo, a quantidade de óleo lançada e as 

condições hidrodinâmicas e meteorológicas consideradas, fatores esses que, por sua vez, 

definem a velocidade e a extensão com que os processos de intemperismo atuam sobre o 

óleo ao longo do tempo e do espaço. Conjuntos distintos de fatores, portanto, proporcionam 

diferenças no transporte e na dispersão do óleo, conforme foi constatado através dos 

resultados. 

Os Quadros 7.2, 7.3 e 7.4 contêm um resumo dos resultados da modelagem probabilística 

para as simulações onde houve toque de óleo na margem fluvial de unidades de conservação 

ou terra indígena. Neles são apresentadas as porcentagens de simulações onde houve o 

toque de óleo, o tempo mínimo e médio que o óleo levou para atingir a margem dessas áreas, 

bem como a extensão máxima e média do toque de óleo na margem fluvial. Cabe ressaltar 

que apesar dos resultados das simulações dos pontos 4, 5a, 5b e 8 indicarem a ocorrência 

de toque de óleo na margem do rio Solimões, não há uma unidade de conservação ou terra 

indígena ao longo das margens do rio na possível área de alcance das manchas de óleo 

nesses quatro casos. A unidade de conservação mais próxima, a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, fica a 15,3 km de distância da margem do rio 

Solimões. 
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Quadro 7.2 - Resumo dos resultados da modelagem probabilística para as hipóteses de 
acidente com balsa onde houve toque de óleo na margem de unidades de conservação 
ou terra indígena. São apresentadas as porcentagens de simulações onde houve toque 
de óleo na margem fluvial de unidades de conservação, o tempo mínimo e médio que o 
óleo levou para atingir a margem fluvial dessas áreas, bem como a extensão máxima e 

média do toque de óleo na margem fluvial. 

Hipótese 
Acidental 

Ponto 
Cenário 

Hidrológico 
Porcentagem 

de Toque 

Tempo 
Mínimo 
(horas)  

Tempo 
Mínimo 
Médio 
(horas) 

Extensão 
Máxima do 
Toque (m)  

Extensão 
Média do 
Toque (m)  

Acidente 
com balsa 

Ponto 1b 

Cheia 85,70% 2 5 13.543 7.866 

Seca 100% 2 2,6 16.038 9.141 

Enchente 100% 1 2,1 29.533 10.859 

Vazante 100% 2 3,7 17.420 11.091 

Ponto 2 

Cheia 57,10% 5 9 5.745 3.765 

Seca 0,00% -- -- -- -- 

Enchente 14,30% 6 6 1.198 1.198 

Vazante 28,60% 9 9 8.945 4.800 

Ponto 3b 

Cheia 71,40% 1 3,2 1.463 547 

Seca 57,10% 1 1 737 491 

Enchente 71,40% 1 3 3.030 1.386 

Vazante 85,70% 1 3,2 2.704 678 

Ponto 4 

Cheia 0,00% -- -- -- -- 

Seca 0,00% -- -- -- -- 

Enchente 0,00% -- -- -- -- 

Vazante 0,00% -- -- -- -- 

 

Quadro 7.3 - Resumo dos resultados da modelagem probabilística para a hipótese de 
acidente em terminal onde houve toque de óleo na margem de unidades de 

conservação ou terra indígena. São apresentadas as porcentagens de simulações onde 
houve toque de óleo na margem fluvial de unidades de conservação, o tempo mínimo e 

médio que o óleo levou para atingir a margem fluvial dessas áreas, bem como a 
extensão máxima e média do toque de óleo na margem fluvial. 

Hipótese 
Acidental 

Ponto 
Cenário 

Hidrológico 
Porcentagem 

de Toque 

Tempo 
Mínimo 
(horas)  

Tempo 
Mínimo 
Médio 
(horas) 

Extensão 
Máxima do 
Toque (m)  

Extensão 
Média do 

Toque 
(m)  

Acidente 
em 

Terminal 

Ponto 5a 

Cheia 0% -- -- -- -- 

Seca 0% -- -- -- -- 

Enchente 0% -- -- -- -- 

Vazante 0% -- -- -- -- 

Ponto 6a 

Cheia 100% 1 1 2.936 1.778 

Seca 100% 1 1 2.445 2.063 

Enchente 100% 1 1 3.060 2.106 

Vazante 100% 1 1 2.898 1.692 
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Quadro 7.4 - Resumo dos resultados da modelagem probabilística para as hipóteses 
de blowout onde houve toque de óleo na margem de unidades de conservação ou 

terra indígena. São apresentadas as porcentagens de simulações onde houve toque 
de óleo na margem fluvial de unidades de conservação, o tempo mínimo e médio que 

o óleo levou para atingir a margem fluvial dessas áreas, bem como a extensão 
máxima e média do toque de óleo na margem fluvial. 

Hipótese 
Acidental 

Ponto 
Cenário 

Hidrológico 
Porcentagem 

de Toque 

Tempo 
Mínimo 
(horas)  

Tempo 
Mínimo 
Médio 
(horas) 

Extensão 
Máxima 

do Toque 
(m)  

Extensão 
Média do 

Toque 
(m)  

Blowout 

Ponto 1a 

Cheia 100% 2 5,7 43.233 41.515 

Seca 100% 2 3,4 44.350 39.698 

Enchente 100% 2 2,3 43.735 42.187 

Vazante 100% 2 3,7 41.343 39.161 

Ponto 3a 

Cheia 100% 1 5,9 2.886 2.639 

Seca 100% 1 6,4 2.436 2.404 

Enchente 100% 1 4 3.373 3.262 

Vazante 100% 1 4,9 2.913 2.380 

Ponto 5b 

Cheia 0% -- -- -- -- 

Seca 0% -- -- -- -- 

Enchente 0% -- -- -- -- 

Vazante 0% -- -- -- -- 

Ponto 6b 

Cheia 100% 1 4,9 2.863 2604 

Seca 100% 1 3,1 2486 2439 

Enchente 100% 1 2,7 3.387 3.274 

Vazante 100% 1 1,6 2.422 2422 

Ponto 7 

Cheia 100% 1 7,9 2.969 2535 

Seca 100% 1 7,6 2114 2081 

Enchente 100% 1 5,6 3.159 2.770 

Vazante 100% 1 6 2.927 2245 

Ponto 8 

Cheia 0% -- -- -- -- 

Seca 0% -- -- -- -- 

Enchente 0% -- -- -- -- 

Vazante 0% -- -- -- -- 

 

Considerando os resultados probabilísticos, em todas as simulações realizadas para as 

hipóteses de acidente em terminal e de blowout foi observado toque de óleo na margem do 

rio Solimões, inclusive nas simulações dos pontos 4 (acidente com balsa), 5a (acidente em 

terminal), 5b (blowout) e 8 (blowout). O menor valor de tempo do toque encontrado foi de 1 

hora.  

Dentre todas as simulações realizadas, a maior extensão de toque da mancha de óleo na 

margem fluvial foi observada para a hipótese acidental do ponto 1a, para o período de seca, 
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e seu valor corresponde a cerca de 44.350 m (quarenta e quatro mil e trezentos e cinquenta 

metros). É importante enfatizar que maiores extensões de toque de óleo na margem fluvial do 

rio Solimões, combinadas a outros fatores, tais como o tempo de retenção do óleo na margem, 

o volume de óleo retido e a sensibilidade da área atingida, podem representar maiores 

impactos ambientais locais. 

7.1 Conclusões 

As simulações de acidentes com balsa e terminal nos afluentes (Pontos 2, 3b e 4) atingem o 

rio Solimões em todos os cenários nos períodos de enchente, cheia e vazante. O volume 

máximo de óleo chegando no Rio Solimões foi de 179 m3, num tempo de aproximadamente 

85 horas. Na estação seca, somente o cenário acidental com balsa no Rio Tefé (ponto 3b) 

alcança o rio Solimões, com volume de cerca de 26 m3 em um tempo de cerca de 1.000 horas. 

Conforme esperado, os maiores volumes de óleo chegam em menos tempo ao rio Solimões 

durante a época de cheia, associado à maior velocidade de escoamento fluvial típica deste 

período. 

Ainda em relação aos acidentes com balsa, a modelagem probabilística indica 100% de 

chance de toque na margem fluvial do rio Solimões para os vazamentos no ponto 1b nos 

períodos de vazante, seca e enchente. Para os vazamentos de balsa no ponto 2, no rio Juruá, 

a probabilidade de toque na margem fluvial variou entre 0% e 57%, com maiores 

probabilidades na época de cheia e tempo mínimo de toque de aproximadamente 5 horas. Já 

para as simulações de vazamentos oriundos de acidentes com balsa no ponto 3b, no rio Tefé, 

as probabilidades de toque na margem do rio Solimões variaram entre 57 e 86%, com tempo 

de chegada do óleo de cerca de 1 hora. Para as simulações no ponto 4 (rio Coari Grande) 

não há toque na margem fluvial do rio Solimões. 

Os pontos onde houve simulação dos cenários de acidentes em terminais estão todos 

situados no rio Solimões, dado que o terminal existente está situado neste rio e as previsões 

indicadas neste documento somente indicam viabilidade de instalação de um outro Terminal 

também no rio Solimões no cenário de alta intensidade exploratória. Nas simulações para o 

ponto 5a (terminal existente da Petrobras de Coari) os resultados não indicam toque na 

margem do rio Solimões. Já para o ponto 6a, em um possível terminal a ser instalado no lago 

Tefé em um cenário de alta intensidade exploratória, há 100% de chance de toque nas 

margens do Rio Solimões em um tempo mínimo de horas e em extensões máximas que 

chegam a cerca de 3 km. 
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Dentre os três cenários de blowout modelados nos afluentes (Pontos 3a, 7 e 8), todos 

alcançam o rio Solimões nos períodos de enchente, cheia e vazante. O menor tempo de 

chegada de óleo no rio Solimões foi de cerca de 85 horas durante a época de cheia do rio, 

com maior volume simulado de aproximadamente 32 m3 de óleo. No período de seca somente 

o cenário de blowout no ponto 8 (rio Urucu) não alcança o Rio Solimões. 

Já no rio Solimões, há 100% de chance de toque nas margens para os cenários de blowout 

simulados nos pontos 1a (Rio Solimões em Fonte Boa), 3a (Rio Tefé), 6b (Poço no Lago Tefé) 

e 7 (rio Tefé). O tempo mínimo de toque na margem fluvial do rio Solimões foi de 1 hora para 

os pontos 3a, 6b e 7, com extensões de toque máxima variando entre 2 e 3 km. No ponto 1a 

o tempo mínimo de toque na margem foi de 2 horas, com extensões máximas de ordem de 

44 km durante o período de seca. 

Cabe ressaltar que a utilização dos modelos computacionais para a representação da 

hidrodinâmica fluvial tridimensional e da dispersão de óleo uni e bidimensional foram 

baseados em premissas extremamente conservadoras. A utilização de tais modelos de forma 

conservadora se reflete diretamente nos resultados obtidos quanto à área de influência e 

alcance da mancha de óleo oriunda dos tipos de vazamentos simulados. Tais premissas foram 

estabelecidas desde a implementação do modelo hidrodinâmico tridimensional até a 

implementação do modelo de dispersão de óleo executado. 

Destaca-se ainda o caráter hipotético das simulações de vazamento de óleo definidos no 

estudo, os quais não possuem nenhuma relação com o histórico de acidentes na região ou 

com atividades existentes e planejadas. Constata-se que, de fato, a partir de dados 

disponibilizados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, é 

observada uma baixa ocorrência de incidentes / acidentes com vazamento de óleo na área 

de estudo. 
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8. CENÁRIO DE REFERÊNCIA E DE DESENVOLVIMENTO E OPÇÕES 

ESTRATÉGICAS 

A elaboração de cenários permite entender como as atividades de óleo e gás natural podem 

interferir em uma determinada região. A princípio, utilizou-se um cenário de referência, como 

linha de base, e cenários de desenvolvimento, com projeções de volumes de produção, que 

permitiram analisar os riscos e oportunidades da expansão das atividades. Ressalta-se que 

os cenários analisados são hipotéticos, no entanto, embasados em parâmetros e critérios 

associados às atividades petrolíferas em curso nessa bacia sedimentar e outras bacias 

onshore brasileiras, refletindo visões plausíveis e consistentes do desenvolvimento de 

atividades de petróleo e gás natural na região. 

A construção dos cenários se baseou em curvas de produção modeladas para diferentes 

fases de E&P, considerando o potencial petrolífero da bacia sedimentar do Solimões. 

8.1 Curvas de Produção 

A EPE foi responsável pela elaboração das curvas de projeção da produção de petróleo e gás 

natural para dar suporte ao cenário de referência e aos quatro cenários de desenvolvimento 

do EAAS Solimões. Para tal, a área da bacia efetiva foi dividida nas seguintes categorias de 

Unidades Produtivas (UP): 

 UP de reservas totais: Soma das reservas provadas, prováveis e possíveis dos 

campos de petróleo ou gás natural, conforme registros da ANP. Esse volume subsidiou 

exclusivamente a elaboração do cenário de referência. 

 UP de recursos contingentes (RC): compreendem os blocos exploratórios contratados 

cujas descobertas ainda estão em avaliação de comercialidade. 

 UP de recursos não descobertos: compreendem os blocos exploratórios contratados 

sem descoberta (RNDE) e a área da União ainda não concedida (UPU). Nas áreas da 

União, as UP’s são espacializadas de acordo com o mapa de bacias efetivas do 

Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás (EPE, 2017b) e os setores das 

bacias sedimentares delineados pela ANP a partir da Quinta Rodada de Licitações, 

em 2003. A UP de áreas da União não concedidas também inclui a reserva de gás do 

campo do Juruá, que embora tenha sido descoberto em 1978, nunca entrou em 
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operação e teve seu contrato de concessão para a Petrobras rescindido por decisão 

da ANP no ano de 2018. 

 UP de recursos não convencionais (RNC): considerou a delimitação de gás de folhelho 

na Bacia do Solimões estimada no Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 

(EPE, 2017b). 

As estimativas volumétricas dos cenários de desenvolvimento consideraram as seguintes 

informações conforme tipo de recurso e incerteza das categorias RC, RNDE, UPU e RNC: 

 UP de recursos contingentes nas áreas contratadas (RC): informações volumétricas 

contidas nos planos de avaliação de descobertas (PAD) em blocos exploratórios 

submetidos pelas concessionárias à ANP; com data de referência em 30 de junho de 

2018, conforme disponibilidade de dados, foram utilizadas também as avaliações de 

expectativa de fluido e de volumes de prospectos provenientes do Zoneamento (EPE, 

2017b); 

 UP de recursos não descobertos nas áreas contratadas até 30 de junho de 2018 (RND-

E): avaliações do Zoneamento Nacional de Óleo e Gás (EPE, 2017b) para as chances 

de descobertas comerciais30 expectativas de tipos de fluidos e áreas de prospectos 

nos diversos plays exploratórios das bacias sedimentares brasileiras, combinadas com 

estatísticas de poços exploratórios e volumes das jazidas de campos descobertos; 

 UP de recursos não descobertos na área da União (UPU): mapas de plays efetivos do 

Zoneamento Nacional de Óleo e Gás (EPE, 2017b), estimativas volumétricas dos 

prospectos postulados31 nos diversos plays exploratórios das bacias sedimentares 

brasileiras, combinadas com estatísticas de poços exploratórios e volumes das jazidas 

de campos descobertos. Foram excluídas as áreas correspondentes a Terras 

Indígenas (57.862 km2), Unidades de Conservação de Proteção Integral (8.587 km2) e 

Reservas Extrativistas (7.853 km2), restando um total de 187.577 km2 para estimativa 

de recursos na área da união (UPU). Esse procedimento foi adotado para evitar a 

insegurança jurídica associada à carência de regulamentação do parágrafo 3º do 

 
30 O volume mínimo comercial varia com o ambiente de E&P (se terra interior, terra costeira, margem costeira, água rasa, água 
profunda ou água ultra profunda) e com o ambiente Pré-Sal (ou não). 

31 Feição geológica mapeada como resultado de estudos geofísicos e de interpretação geológica, que justificam a perfuração de 
poços exploratórios para a localização de petróleo ou gás natural. O grau de risco dos prospectos, baseado na disponibilidade 
de dados e interpretações, permite classificá-los em identificados, indicados ou postulados. Os identificados são definidos a partir 
da integração e interpretação de dados exploratórios; os indicados apresentam definição fraca ou moderada; e os postulados 
são presumidos apenas por analogia geológica, por falta de dados ou trabalhos adicionais de interpretação exploratória. 
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artigo 231 da CF, que versa sobre a lavra de recursos minerais em Terras Indígenas 

(TI). Em relação às UCPI e às Resex, a Lei 9.985/2000 (Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação) veda explicitamente o uso direto dos seus recursos 

naturais e a exploração de recursos minerais nessas categorias de unidades. No caso 

do campo do Juruá, incluído na UPU conforme mencionado acima, as estimativas 

volumétricas se baseiam na soma das reservas provadas, prováveis e possíveis, 

conforme registros da ANP. 

 UP de recursos não convencionais: o volume da UP foi calculado através da 

multiplicação da área por um teor de referência de gás de 33 MM m³/km², obtido a 

partir de levantamento de dados bibliográficos que consideram a diversidade da 

qualidade desse recurso no mundo (Pickering Energy Partners, 2007; EIA, 2011 e EIA, 

2012). 

Para a estimativa de produção em área já contratada, RC e RNDE, adotou-se um modelo que 

prevê uma sucessão de três etapas: de crescimento, produção estabilizada (“patamar”) e 

declínio.  

As previsões de produção dos RC envolvem incertezas adicionais quanto à economicidade, 

prazo para início de produção, perfil de produção e volume total possível de ser produzido. 

Nesse contexto, aplica-se o conceito de Probabilidade de Descoberta Comercial (PDC32), pelo 

qual se avalia o risco de uma acumulação contingente não ter sua comercialidade declarada.  

O modelo utilizado para as projeções de produção de petróleo e gás natural de recursos não 

descobertos em áreas contratadas (RNDE) atribui alguns parâmetros a cada UP dependendo 

de seu volume recuperável final (VRF) estimado, o tipo de fluido (Petróleo ou Gás não 

associado)33 e o ambiente de E&P. Para cada combinação destes três itens são atribuídos: 

tempo entre a descoberta início da produção, tempo de crescimento da produção, tempo de 

patamar, taxa de declínio. 

Para as Unidades Produtivas da União (UPU), áreas ainda não contratadas, é usado um 

modelo de descarga que funciona através de um processo de otimização sujeito a restrições 

e objetivos diversos, no qual as rodadas de licitação da ANP previstas são premissas 

importantes. A curva utilizada para esse estudo corresponde à parcela da Bacia do Solimões 

 
32 O valor da PDC é atribuído através da consulta aos planos de avaliação de descobertas (PAD). 

33 A previsão de produção para gás associado acompanha a do petróleo. 
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na previsão de produção de petróleo e gás natural para a área da União do PDE 2027, com 

ajustes quanto ao volume. 

As Unidades Produtivas de recursos não convencionais (RNC) são delimitadas através da 

intersecção das áreas sugeridas no Zoneamento como possíveis portadoras de recursos não 

convencionais com os setores da ANP. Neste estudo, considerou-se que as enormes 

dificuldades operacionais e logísticas praticamente inviabilizam a exploração em larga escala 

deste tipo de recurso na Bacia do Solimões. Sendo assim, assumiu-se a premissa que poderia 

haver interesse no aproveitamento da infraestrutura instalada no Polo Arara a partir do declínio 

da produção convencional. Com esta premissa, gerou-se uma curva de produção de gás de 

folhelho em uma área correspondente ao dobro da área dos campos existentes e somente 

para últimos cinco anos do período previsto para os cenários, ou seja, no período 2035-2039. 

A curva de produção baseou-se parâmetros de produtividade (poços/km²), ritmo (número de 

poços/ano), prazo para atingir o patamar de produção, tempo de produção no patamar e taxa 

de declínio. 

No caso dos recursos convencionais, os procedimentos descritos até este ponto se referem 

às previsões de produção para o cenário de atividade “média”. As curvas do cenário de alta 

intensidade foram elaboradas com a aplicação de critérios definidos para cada tipo de recurso 

de acordo com sua incerteza. 

Para os recursos contingentes, existe um risco aplicado em cada UP que representa a 

probabilidade de aquela UP não ter a sua comercialidade declarada no futuro. Esse risco é 

chamado de Probabilidade de Descoberta Comercial (PDC) e varia entre 0 e 1 de acordo com 

a consulta aos Planos de Avaliação de Descobertas (PAD) para as curvas do cenário de média 

atividade. Para as curvas do cenário de alta intensidade o PDC é igual a 1 para todos os 

recursos contingentes. Corresponde à hipótese de todas as descobertas em avaliação terem 

a sua comercialidade declarada. 

Para os recursos não descobertos em áreas contratadas ou em áreas ainda sem contrato, 

são utilizadas expectativas de volume de alta intensidade oriundas do Zoneamento de 

Recursos de Óleo e Gás (EPE, 2017b). O volume de cada unidade é definido pela soma das 

estimativas volumétricas altas dos prospectos exploratórios postulados na Bacia do Solimões. 

As estimativas volumétricas altas são definidas por um desvio padrão positivo do melhor 

ajuste da regressão área x volume dos campos existentes na bacia. 
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Para os recursos não convencionais, não foi gerada uma curva de alta intensidade devido à 

dificuldade de se produzir esse tipo de recurso no Solimões. 

Os dados de entrada e premissas adotadas para as projeções de produção de petróleo e gás 

natural encontram-se resumidas no Quadro 8.1. O Quadro 8.2 resume os principais dados e 

premissas adotados para definição das atividades de exploração e produção de petróleo e 

gás e para o desenho dos esquemas de desenvolvimento das descobertas e campos 

hipotéticos. A curva de produção que constitui o cenário de referência e as curvas produção 

de média e alta atividade são apresentadas nas Figuras 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4. 

Quadro 8.1 - Resumos dos dados de entrada e premissas adotadas as projeções de produção 
de petróleo e gás natural na Bacia do Solimões 

Tipo de recurso 
Dados de entrada para 
estimativa dos volumes  

Parâmetros usados para 
projetar a produção 

Ferramenta usada para 
simulação 

Reservas Totais 
em áreas 

contratadas (RT) 

Informações volumétricas contidas 
nos planos de avaliação de 

descobertas (PAD) em campos 
submetidos pelas concessionárias à 

ANP. 

Produção prevista das reservas totais 
(RT), nos campos em 
desenvolvimento ou 

produção 

----- 

Recursos 
contingentes em 

áreas 
contratadas (RC) 

Informações volumétricas contidas 
nos planos de avaliação de 

descobertas (PAD) em blocos 
exploratórios submetidos pelas 

concessionárias à ANP. A depender da 
disponibilidade de dados, foram 

utilizadas avaliações de expectativa de 
fluido e de volumes de prospectos 

provenientes do Zoneamento da EPE 
(2017b). 

Previsão de início da produção 
calculada com base nas atividades em 

andamento no PAD, análise da 
complexidade ambiental para estimar 
atrasos no licenciamento ambiental e 

reuniões com as operadoras. 
Aplicação da Probabilidade de 

Descoberta Comercial (PDC), pelo 
qual se avalia o risco de uma 

acumulação contingente não ter sua 
comercialidade declarada. 

SIMGEP – Simulador 
Georreferenciado de Exploração e 

Produção. Curvas construídas 
parametricamente, com input dos 
valores de vazão, razão gás/óleo e 
tempos de crescimento, patamar 

e declínio. 

Recursos não 
descobertos 
(potencial 

petrolífero) em 
áreas 

contratadas 
(RNDE) 

Avaliações para as chances de 
descobertas comerciais, expectativas 

de tipos de fluidos e volumes de 
referência de prospectos postulados 

para a Bacia do Solimões no 
Zoneamento EPE (2017b). 

Através de cada combinação de 
volume recuperável final (VRF) 

estimado, o tipo de fluido (Petróleo 
ou Gás não associado) e ambiente de 

E&P, são atribuídos parâmetros de 
tempo entre a descoberta, o início da 
produção, tempo de crescimento da 
produção, tempo de patamar e taxa 

de declínio de cada UP RNDE. 

SIMGEP – Simulador 
Georreferenciado de Exploração e 
Produção. Curvas geradas através 

dos parâmetros de início da 
produção, tempo de crescimento 
da produção, tempo de patamar e 

taxa de declínio. 

Recursos não 
descobertos 
(potencial 

petrolífero) em 
áreas não 

contratadas 
(UPU) 

Estimativas volumétricas dos 
prospectos postulados para a Bacia do 

Solimões no Zoneamento EPE 
(2017b), com base em regressões área 
x volume de campos em produção. As 
áreas de Terras Indígenas, Unidades 
de Conservação de Proteção Integral 
e Resex foram excluídas da área da 

Bacia Efetiva para o cálculo do 
volume. 

Através de cada combinação de 
volume recuperável final (VRF) 

estimado, o tipo de fluido (Petróleo 
ou Gás não associado) e ambiente de 

E&P, são atribuídos parâmetros de 
tempo entre a descoberta, o início da 
produção, tempo de crescimento da 
produção, tempo de patamar e taxa 

de declínio de cada UPU. 

Modelo de Descarga: simulação da 
produção agregada de várias UPU 

no Brasil (não apenas no 
Solimões). Otimiza as datas de 
contratação de cada UPU em 

função de um objetivo definido 
(autossuficiência, maximização da 

produção, maximização da 
receita). Prioriza a entrada em 

produção de UPU na área do Pre-
sal e aquelas previstas em um 
Cronograma de Rodadas de 

Licitação. 
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Quadro 8.2 - Dados e premissas adotados para definição das atividades de 
exploração e produção de petróleo e gás e para o desenho dos esquemas de 

desenvolvimento das descobertas e campos hipotéticos 

Atividade Premissa 

Aquisição sísmica 
Valores estimados com base na dimensão padrão dos blocos exploratórios 
na região (cerca 50x50km) e considerando um espaçamento de 2km entre 

linhas. 

Quantidade de poços 
exploratórios (recursos 

convencionais) 

Cerca de 3,4 poços pioneiros para obter-se uma nova descoberta. 

Valor baseado em um índice de sucesso médio de 29,7%, estimado a partir 
de dados de tipo, categoria e reclassificação de poços perfurados na Bacia 

do Solimões até janeiro de 2019.  

Quantidade de poços de 
avaliação (recursos 

convencionais) 

Cerca de 2,1 poços de avaliação para cada descoberta. 

Valor estimado a partir da proporção entre poços descobridores e de 
extensão perfurados na Bacia do Solimões até janeiro de 2019. 

Quantidade de poços de 
produção (recursos 

convencionais) 

Calculado distribuindo-se o volume produzido entre dois poços-tipo: 

- poço de alta produtividade: 11.432 bbl/dia 

- poço de baixa produtividade: 5.872 bbl/dia 

Valores de produtividade e declínio estimados a partir de dados de 
produção de poços dos campos de Rio Urucu e Leste do Urucu. 

Quantidade de poços de 
produção (recursos não 

convencionais) 

Calculado distribuindo-se o volume produzido entre dois poços-tipo: 

- poço de alta produtividade: 4.500 bbl/dia equivalente 

- poço de baixa produtividade: 2.000 bbl/dia equivalente 

Valores de produtividade e declínio estimados a partir de dados de 
produção de poços de relatórios da EIA. 
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Figura 8.1 – Previsão de produção do cenário de referência pós 2017, para os recursos totais 
(RT). Os dados até o ano de 2017 refletem a produção realizada e a partir de 2018, os planos de 
desenvolvimento. 

 

 
Figura 8.2 – Previsão de produção do cenário de atividade “média”, para cada categoria de 
recurso convencional: reservas contingentes (RC), recursos não descobertos em áreas 
contratadas (RNDE) e recursos não descobertos em áreas da união (UPU). 
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Figura 8.3 – Previsão de produção do cenário de atividade “alta”, para cada categoria de recurso 
convencional: reservas contingentes (RC), recursos não descobertos em áreas contratadas 
(RNDE) e recursos não descobertos em áreas da união (UPU). 

 

 
Figura 8.4 – Previsão de produção de recursos não convencionais (RNC). Curva única, para os 
cenários de atividade “média” e “alta”, geradas para uma área correspondente ao dobro da área 
dos campos atualmente em produção e restrita aos últimos cinco anos do período previsto para 
os cenários (2035-2039). 
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8.2 Construção dos Cenários 

8.2.1 Cenário de Referência 

A Resolução ANP nº 47/2014 estabelece que o Operador de um Campo de Petróleo ou Gás 

Natural deve informar anualmente à ANP, os volumes de Petróleo e de Gás Natural do 

Campo, relativos ao ano anterior (ANP, 2014). O volume das previsões de produção e 

movimentação de petróleo, gás natural, água e fluidos especiais são discriminados dentro do 

Programa Anual de Produção (PAP). Com base nos PAPs, a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) elaborou a curva de previsão de produção para a bacia sedimentar do Solimões, 

compreendendo um horizonte temporal de 20 anos. Conforme descrito no item 8.1, nessa 

projeção, foram consideradas as reservas totais (soma das provadas, prováveis e possíveis) 

de cada campo de petróleo ou gás, conforme registros da ANP referentes a 31 de dezembro 

de 2017. O modelo básico utilizado para as curvas de previsão de produção envolve três 

fases: crescimento, produção estabilizada (“patamar”) e declínio. 

8.2.1.1 – Projeção das Atividades e Infraestrutura de E&P 

Com base na estimativa de volume descrita no item 8.1, projetou-se, para o cenário de 

referência, a infraestrutura necessária para manter a produção do volume esperado das 

reservas totais. Realizou-se o estudo dos históricos de produção por campo e poço na Bacia 

do Solimões. E a partir dos comportamentos médios de produtividade, vida útil e fator de 

declínio, definiram-se dois poços-tipo, um de alta e outro de baixa produtividade. 

Em seguida, calculou-se o número de poços-tipo de alta e baixa produtividade necessário 

para atingir os valores de 20 anos de produção em cada campo. Estimou-se também a 

quantidade de poços injetores, baseando-se na proporção média entre produtores e injetores 

em campos da área do projeto.  

A análise de planos de desenvolvimento permitiu um diagnóstico da configuração e do estado 

atual da infraestrutura dos campos da região. Desta forma, foi possível avaliar as 

necessidades de adequação e/ou ampliação de estruturas e instalações, tais como unidades 

de processamento de óleo, unidades de processamento de gás, tanques para gás, tanques 

para óleo, manifolds (conjunto de tubos e válvulas que permite a manobra de vários fluxos de 

entrada e saída de fluidos), dutos multifásicos, oleodutos, gasodutos, estação para tratamento 

da água, etc. 
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Finalmente, examinou-se a perspectiva de descomissionamento nos campos e instalações 

existentes. Considerando as projeções de produção por campos disponibilizadas pela EPE, 

considera-se a possibilidade de descomissionamento dos campos com níveis mais baixos de 

produção e no final do período dos cenários, de modo a permitir uma melhor avaliação dos 

impactos desta atividade na região. 

8.2.2 Cenários de Desenvolvimento 

A construção dos cenários de desenvolvimento envolveu três fases principais (Figura 8.5): 

 A primeira fase envolveu o recebimento das curvas de produção por tipo de fluido 

(petróleo e gás natural) e por categoria de recurso (recursos convencionais – 

contingentes e não descobertos – e recursos não convencionais) elaboradas pela 

EPE. A metodologia aplicada pela EPE está detalhada no item 8.1; 

 A segunda fase consistiu na projeção da evolução das atividades necessárias para o 

desenvolvimento dos volumes estimados nas curvas de produção por cada tipo de 

recurso; 

 Na terceira e última fase, os resultados foram integrados e consolidados nos quatro 

cenários de desenvolvimento estabelecidos de forma a representarem alternativas 

plausíveis e coerentes com o contexto da indústria na região. 
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Figura 8.5 – Diagrama esquemático ilustrando o fluxo de trabalho empregado para a construção 
dos cenários de desenvolvimento das atividades de petróleo e gás. 

8.2.2.1 – Projeção das Atividades e Infraestrutura de E&P 

Recursos Contingentes 

No caso dos recursos contingentes, a construção dos cenários se baseou essencialmente nas 

curvas de produção elaboradas pela EPE e nas informações obtidas nos planos de 

desenvolvimentos dos campos em operação na região e em dados públicos do website da 

ANP. Na Bacia do Solimões, os recursos contingentes englobam oito descobertas ainda em 
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avaliação, distribuídas em seis blocos exploratórios SOL-T-168-M, SOL-T-169-M, SOL-T-170-

M, SOL-T-191-M, SOL-T-192-M e SOL-T-194-M. 

Realizou-se uma análise dos históricos de produção dos campos e poços em operação na 

Bacia do Solimões. Com base em comportamentos médios de produtividade, vida útil e fator 

de declínio, definiram-se dois poços-tipo, um de alta e outro de baixa produtividade. Usando 

as curvas projetadas pela EPE como referência e levando em consideração a intensidade do 

cenário, calculou-se o número de poços-tipo de alta e baixa produtividade necessários para 

atingir os valores de produção projetados em cada descoberta. 

A análise de planos de desenvolvimento dos campos em operação na bacia permitiu um 

diagnóstico da configuração da infraestrutura na região. Desta forma, por analogia, foi 

possível projetar as necessidades de implantação de estruturas e instalações nas 

descobertas, tais como unidades de processamento de óleo, unidades de processamento de 

gás, tanques para gás, tanques para óleo, manifolds, dutos multifásicos, oleodutos, 

gasodutos, etc. 

Quanto à possibilidade de descomissionamento das instalações de produção, deve-se 

mencionar que as curvas de produção não apontam para o declínio da produção no período 

previsto para os cenários de desenvolvimento. 

Recursos não descobertos 

Para os recursos não descobertos, que consiste nas curvas de produção para cada bloco 

exploratório concedido e para o total da área da união ainda não concedida (excluindo 

RESEX, TI e UCPI), a falta de previsões de produção individualizadas por campo, dificulta 

sobremaneira a construção de uma visão consistente e detalhada do desenvolvimento das 

atividades de E&P na região. Em vista disso, aplicou-se um método para estimar a quantidade 

e o tamanho das descobertas (recursos contingentes) e dos “campos” por descobrir (recursos 

não descobertos). O método permitiu chegar a estimativas coerentes com o contexto 

geológico-exploratório da bacia e com os volumes totais. Dessa forma, foi possível definir os 

cenários de atividades de forma similar àquela usada para um campo existente. 

A aplicação do método mencionado acima teve início com a definição das reservas/recursos 

originais dos campos e descobertas existentes. Para isto, compilou-se um conjunto de dados 

que compreendeu (i) curvas de produção disponibilizadas pela EPE, e (ii) os históricos de 

produção acumulada e (iii) estimativas de recursos/reservas obtidos em PD’s e tabelas 

disponibilizadas pela ANP. Tais dados foram conferidos e integrados de forma a se obter os 
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valores mais confiáveis possíveis para as reservas originais de cada campo ou descoberta 

existente. 

Em seguida, para distribuir o volume total de recursos contingentes e não descobertos, 

aplicou-se o método proposto por Jean Laherrère para a previsão de reservas remanescentes 

em bacias sedimentares (Laherrère, 1996 e Laherrère, 2001). O método se baseia na 

constatação de que a distribuição dos objetos de qualquer domínio natural apresenta um 

comportamento parabólico quando observado em um gráfico log-log onde o tamanho dos 

objetos é cruzado com a classificação dos mesmos por ordem decrescente de tamanho. 

Conforme demonstrado por Laherrère (1996), o modelo parabólico se aplica a vários 

conjuntos de dados dos mais diversos domínios naturais, tais como intensidade de luz das 

galáxias, magnitude de terremotos, população de cidades e tamanhos de campos de petróleo 

de uma bacia. 

A aplicação do Método de Laherrère neste trabalho teve início com a construção do gráfico 

log-log. No eixo das ordenadas, foram plotados os volumes (em m3 de petróleo equivalente) 

de cada campo e descoberta, enquanto no eixo das abcissas, plotou-se a classificação dos 

campos por ordem decrescente de volume (“1” para o maior, “2” para o seguinte, e assim 

sucessivamente). O volume de cada campo e descoberta foi estimado a partir das curvas de 

produção (histórica e projetada) disponibilizadas pela EPE. No caso do campo do Juruá, 

efetuou-se um cálculo de volume com base em dados do mais recente Plano de 

Desenvolvimento elaborado pela última concessionária e descontou-se o resultado dos 

recursos estimados para a área da união (UPU). 

Depois de plotados todos os campos e descobertas no gráfico log-log, o valor total de recursos 

não descobertos foi subdivido em “campos hipotéticos”, simulando-se diversas alternativas de 

combinações de quantidade de campos vs. reservas. As diversas alternativas foram testadas 

no gráfico log-log intercalando-se “campos hipotéticos” com campos/descobertas existentes. 

Os testes seguiram até ser encontrada a combinação “quantidade vs. volume” que resultou 

no melhor ajuste possível da distribuição parabólica. 

O resultado final deste processo de ajuste no gráfico log-log é uma lista de “campos 

hipotéticos” cujas reservas (i) são coerentes com o contexto geológico-exploratório da região, 

(ii) estão compatíveis com as reservas dos campos e descobertas existentes, e (iii) equivalem, 

no total, ao volume de recursos contingentes e não descobertos previstos pela EPE. Os 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    251

“campos hipotéticos”, com suas respectivas reservas, constituem a base para o 

desenvolvimento das próximas etapas do fluxo de trabalho. 

Diferentemente dos campos já existentes, no caso dos “campos hipotéticos”, há que se 

estimar o nível de atividade exploratória necessário para descobri-los. Com este fim, foram 

estudados históricos de aquisição de dados sísmicos e de perfuração de poços exploratórios 

da área deste EAAS de modo a definir valores médios de índice de sucesso exploratório, 

quilometragem de sísmica adquirida e quantidade média de poços de avaliação perfurados 

por descoberta. No caso do campo do Juruá, que faz parte da área da união não concedida 

(UPU), a fase exploratória já foi superada, sendo necessário apenas estimas as atividades 

relacionadas às etapas de desenvolvimento e produção. 

No que tange à fase exploratória, os dados de tipo, categoria e reclassificação de poços 

perfurados na bacia (ANP, 2019a) mostram que foram perfurados 111 poços pioneiros até 

janeiro de 2019. Destes, apenas 33 foram reclassificados como descobridores de jazidas de 

petróleo e/ou gás, indicando um índice de sucesso médio de 29,7%, compatível com bacias 

sedimentares no mesmo estágio de maturidade exploratória em outras regiões do Brasil e do 

mundo. Na prática, este resultado significa que devem ser perfurados 3,4 poços pioneiros 

para obter-se uma descoberta. Com relação à quantidade média de poços de avaliação, para 

um total de 33 poços descobridores mencionado acima, foram perfurados 69 poços de 

extensão, o que resulta em uma média de 2,1 poços de avaliação para cada descoberta. 

No que concerne à estimativa de poços de produção, utilizou-se como base a mesma análise 

de históricos de produção por campo e poço que definiu dois poços-tipo, de alta e baixa 

produtividade. Calculou-se então o número de poços explotatórios necessários em cada 

campo mesclando poços-tipo de alta e baixa produtividade e levando em consideração o 

volume produzido em cada poço, as reservas estimadas de cada “campo hipotético” e as 

curvas de produção projetadas pela EPE em cada nível de intensidade até o final do período 

de 20 anos de cada cenário. 

O estudo dos Planos de Desenvolvimento permitiu identificar as principais alternativas para a 

produção, processamento e escoamento dos “campos hipotéticos”. Considerando o tamanho 

das reservas, as curvas de produção projetadas e a quantidade de poços em cada cenário, 

delinearam-se esquemas de desenvolvimento para cada descoberta ou clusters de 

descobertas (quando necessário para viabilizar reservas de menor porte). Nestes esquemas, 

são detalhados aspectos chave dos projetos, tais como unidades de processamento de óleo, 
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unidades de processamento de gás, tanques para gás, tanques para óleo, manifolds, dutos 

multifásicos, oleodutos, gasodutos, estação para tratamento da água, etc. O Quadro 8.2 

apresentou os principais dados e premissas adotados para a definição das atividades de 

exploração e produção, tal como discutido nos parágrafos anteriores. 

Quanto à possibilidade da desativação das instalações de produção, considerando o tempo 

de entrada em produção da maior parte dos recursos não descobertos, espera-se que a 

produção dos mesmos se estenderá além do fim do período dos cenários. Desta forma, não 

vislumbra necessidade de descomissionamento destes projetos no período de análise. 

Recursos não convencionais 

No caso dos recursos não convencionais, as projeções da EPE trazem curvas de previsão de 

produção de gás de folhelho para os últimos cinco anos do período previsto para os cenários 

(2035-2039). Neste tipo de recurso, o conceito de “campo” não se aplica, uma vez que as 

acumulações ocorrem de forma contínua, ao logo de vastas áreas. Esta característica, 

associada à baixa permeabilidade dos reservatórios, implica na necessidade de perfuração 

de uma quantidade maior de poços do que a exploração de recursos convencionais, além da 

utilização de técnicas de fraturamento hidráulico para aumento da produtividade por poço. 

Embora as projeções feitas pela EPE para este tipo de recurso considerem boa parte da bacia 

como potencialmente produtora, optou-se por utilizar neste projeto uma área correspondente 

apenas ao dobro da área dos campos já existentes. Esta abordagem se baseia no 

entendimento de que as enormes dificuldades operacionais e logísticas da Bacia do Solimões 

praticamente inviabilizam a exploração em larga escala de recursos não convencionais. 

Assumiu-se então, que com o declínio da produção convencional, poderia haver interesse no 

aproveitamento da infraestrutura instalada no Polo Arara para explorar o potencial de gás 

natural não convencional na região. 

Com base em publicações sobre a exploração deste tipo de recurso no exterior, foram 

definidos comportamentos médios de produtividade, vida útil e fator de declínio de poços 

produtores de gás de folhelho (Quadro 8.2). Tendo a curva de produção projetada pela EPE 

como guia, definiu-se o número de poços necessários para justificar os volumes totais de gás. 

A análise de estudos de caso de produção de gás de folhelho também permitiu identificar as 

principais alternativas para a produção, processamento e escoamento dos recursos. 

Considerando as curvas de produção e a quantidade de poços projetadas, delinearam-se 
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esquemas de desenvolvimento que detalham aspectos tais como unidades de processamento 

de gás, tanques para gás, manifolds, gasodutos, etc. 

8.2.2.2 – Consolidação de resultados e definição de cenários 

No final do processo de construção de cada cenário de desenvolvimento, efetua-se o 

sequenciamento e a distribuição geográfica dos projetos definidos para os campos e “campos 

hipotéticos”. Esta etapa é fundamental para eliminar redundâncias e incongruências nos 

esquemas de infraestrutura dos campos. É importante também para definir um 

sequenciamento de implantação da infraestrutura que seja coerente com as melhores práticas 

da indústria, com as curvas de produção de cada cenário de desenvolvimento e com lógica 

de distribuição geográfica. 

Para detectar as sinergias potenciais, os projetos de produção e escoamento de cada cenário 

são analisados em conjunto, de forma a identificar oportunidades de compartilhamento de 

infraestrutura, aproveitamento de instalações pré-existentes e integração entre projetos. É o 

caso, por exemplo, do possível aproveitamento da infraestrutura do Polo Arara em projetos 

vizinhos. 

Para a definição do sequenciamento de cada cenário, as curvas de produção dos projetos 

individuais são somadas de forma a gerar diferentes alternativas viáveis de encadeamento. 

Os resultados das diferentes alternativas são sucessivamente comparados com as curvas 

projetadas pela EPE até que se encontre a alternativa que se melhor se ajusta às previsões 

de produção por categoria de recurso.  

No que concerne à distribuição geográfica dos projetos de desenvolvimento e das respectivas 

atividades de E&P, foram adotados os seguintes critérios: 

 Descobertas em avaliação e campo do Juruá. Como todos tem posicionamento 

geográfico conhecido, os projetos e atividades foram associados, obviamente, às 

áreas de seus respectivos blocos e ring fences (área do campo de petróleo ou gás que 

abrange os reservatórios e as instalações e equipamentos de produção) (Figura 8.6). 

 “Campos hipotéticos” derivados de recursos não descobertos em áreas 

concedidas (RNDE). Na falta de critérios objetivos para um posicionamento preciso, 

os projetos de desenvolvimento e respectivas atividades foram associados a área que 

engloba o conjunto de blocos exploratórios onde ainda não existem descobertas em 

avaliação. 
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 “Campos hipotéticos” derivados de recursos não descobertos de áreas da união 

(UPU). Em princípio, novos projetos de desenvolvimento e respectivas atividades 

poderão estar posicionados em qualquer local da bacia efetiva não concedida, 

excluindo-se Terras Indígenas, Unidades de Conservação de Proteção Integral e 

Reservas Extrativista, ou seja, “Áreas Livres da União”, como mostra a Figura 8.6. 

Visando explorar e analisar diferentes opções estratégicas para a região, assume-se 

que os “campos hipotéticos” derivados de UPU poderiam estar localizados, como 

alternativas, em cinco regiões distintas, denominadas de setores Jutaí, Juruá, Tefé 

Norte, Coari e Tapauá. 

 Recursos não convencionais (gás de folhelho). Assumiu-se que o projeto de 

desenvolvimento e atividades de produção de gás de folhelho estariam associados a 

área dos ring fences dos campos da região do Polo Arara. 
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Figura 8.6 – Mapa de localização dos campos existentes, blocos exploratórios e de áreas de Terras Indígenas e Unidades de Conservação 
Ambiental de Proteção Integral na Bacia do Solimões. 
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8.3 Cenário de Referência 

O cenário de referência tem como objetivo fazer uma inferência sobre a tendência futura sem 

considerar a ampliação da oferta de áreas de exploração e produção de hidrocarbonetos na 

região. A sua elaboração se baseou nas curvas de produção de petróleo e gás natural das 

reservas totais para os próximos 20 anos, e na análise de tendências dessas curvas sobre 

cada indicador que compõem os FCDs socioambientais. 

A análise de tendência tem o propósito de identificar o comportamento mais provável dos 

indicadores (melhora/piora, aumento/redução ou sem alterações significativas/estabilidade), 

a fim de apontar o nível de comprometimento da qualidade socioambiental da área de 

influência estratégica. Destaca-se que, para tal, considerou-se apenas os indicadores do FCD 

Uso do Território e Características Sociais e do FCD Biodiversidade e Ativos Ambientais, que 

se constituem em receptores dos possíveis efeitos associados às atividades de petróleo e gás 

natural. 

8.3.1 Projeção de Produção 

A Figura 8.7 exibe a evolução da produção das reservas totais (rt) para os próximos 20 anos 

e orienta todas as análises do Cenário de Referência. Observa-se que, considerando apenas 

as RT, a produção decresce continuadamente dentro do período analisado, alcançando 

valores abaixo de mil m3 equivalente/dia a partir de 2038. 

 
Figura 8.7 – Volume das Reservas Totais (RT) (mil m3 equiv/dia) declarados para os próximos 20 
anos. 
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8.3.2 Projeção dos Royalties 

De acordo com a ANP (2010),  

“Os royalties são uma compensação financeira devida pelos concessionários de exploração 

e produção de petróleo e gás natural, a ser paga mensalmente pelo concessionário aos 

beneficiários e significam uma apropriação por parte da sociedade de parcela da renda 

oriunda da exploração de um recurso natural não renovável e escasso (petróleo e gás 

natural)”. 

Os beneficiários incluem a União, o estado produtor, o(s) município(s) produtor(es) e 

“municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e 

outro hidrocarboneto fluido, na forma e critérios estabelecidos pela Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)” (Lei 12.734/2012). Os percentuais podem 

variar segundo critérios estabelecidos nos contratos de concessão. A parcela do valor dos 

royalties, previstos no contrato de concessão, que representar 5% (cinco por cento) da 

produção, correspondente ao montante mínimo referido no § 1º do art. 47, será distribuída 

segundo os seguintes critérios:  

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:  

a) 70% (setenta por cento) aos Estados onde ocorrer a produção;  

b) 20% (vinte por cento) aos Municípios onde ocorrer a produção; e  

c) 10% (dez por cento) aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e 

desembarque de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critérios 

estabelecidos pela ANP. 

Os royalties incidem sobre a produção mensal do campo produtor. O valor a ser pago pelos 

concessionários é obtido multiplicando-se três fatores a seguir:  

1. Alíquota dos royalties do campo produtor, que pode variar de 5% a 10%; 

2. Produção mensal de petróleo e gás natural produzidos pelo campo; 

3. Preço de referência destes hidrocarbonetos no mês. 

Atualmente, onze municípios da área de influência estratégica recebem royalties, com 

destaque para o município de Coari por concentrar a produção de petróleo e gás natural na 

região. Os demais municípios recebem royalties porque os pontos de entrega de gás natural 

são considerados instalações de embarque e desembarque, segundo a Lei 12.734/2012. 

Excepcionalmente, no ano de 2017, houve decisões judiciais favoráveis à inclusão dos 
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municípios com pontos de entrega no rol dos recebedores da parcela dos royalties. Portanto, 

além de Coari, os municípios que recebem royalties na área de estudo se concentram, em 

sua maioria, ao longo do gasoduto Coari-Manaus: Tefé, Codajás, Anori, Manacapuru, 

Caapiranga, Anamã, Iranduba, Beruri e Manquiri. 

A Figura 8.8 apresenta a série histórica dos pagamentos de royalties por município da área 

de estudo. A cidade de Coari acumulou desde 2005 uma média de 52 milhões de reais anuais, 

sendo o pico em 2014 com valores acima de 70 milhões de reais. Manaus vem acumulando 

perdas nos últimos seis anos da série. 

Fonte: ANP (2019b) 

 
Figura 8.8 – Série histórica dos royalties por município da área de estudo (em milhões de reais). 

No entanto, de acordo com o gráfico de volume das RT tudo indica que os royalties deverão 
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resultam em royalties para os entes públicos. No entanto, para esta análise, levou-se em conta 

apenas os royalties relativos à produção do volume previsto para as reservas totais. Portanto, 

os valores estimados seriam destinados ao município de Coari. 

Consideraram-se quatro referências de preços do óleo e gás natural: valores máximo, mínimo 

e médio de preços praticados nos últimos doze anos, além dos valores do mês de maio de 

2019. 

 

Figura 8.9 – Projeção dos royalties (em milhões de reais) para o volume das reservas totais da 
Bacia do Solimões, considerando referências históricas e atual dos preços do óleo e gás. 

Observa-se que a variação do preço do óleo e gás natural é determinante nos cenários de 

royalties para a região. Os valores de royalties pagos considerando preços baixos de óleo e 

gás significam apenas 38% dos valores arrendados no de alta. 

Uma outra compensação financeira que os Estados e municípios recebem sobre a produção 

do petróleo e gás natural é a Participação Especial. De acordo com a ANP (2020b), 
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“A participação especial é uma compensação financeira extraordinária devida pelos 

concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural para campos de grande 

volume de produção”. 

Ainda segundo a ANP (2020b), para apuração da participação especial sobre a produção de 

petróleo e de gás natural, alíquotas progressivas, que variam de acordo com a localização da 

lavra, o número de anos de produção e o respectivo volume de produção trimestral fiscalizada, 

são aplicadas sobre a receita líquida da produção trimestral de cada campo, consideradas as 

deduções previstas no § 1º do Art. 50 da Lei nº 9.478/1997 (royalties, investimentos na 

exploração, custos operacionais, depreciação e tributos). 

A destinação dos recursos da participação especial é realizada em função de quatro critérios 

existentes na legislação: 

(1) Para recursos provenientes de campos terrestres, 50% são repassados à União, 40% aos 

estados produtores e 10% aos municípios produtores, conforme determinado pelo art. 50 da 

Lei 9.478/97; 

(2) Para recursos provenientes de campos com declaração de comercialidade anterior a 3 de 

dezembro de 2012, produção realizada pré-sal e localizados na área definida pelo inciso IV 

do Art. 2º da Lei 12.351/10 (DARF 3037), 50% destes recursos são destinados ao Fundo 

Social previsto na mesma lei, 40% aos estados confrontantes com a plataforma continental 

onde ocorrer a produção e 10% aos municípios confrontantes; 

(3) Para recursos provenientes de campos marítimos, exceto pré-sal e cujas declarações de 

comercialidade tenha ocorrido antes de 3 de dezembro de 2012, 50% são repassados à 

União, 40% aos estados confrontantes com a plataforma continental onde ocorrer a produção 

e 10% aos municípios confrontantes, conforme determinado no art. 50 da Lei 9.478/97; e 

(4) Para recursos provenientes de campos marítimos com declaração de comercialidade 

posterior a 3 de dezembro de 2012 (DARF 3990), 50% são repassados à União, 40% aos 

estados confrontantes com a plataforma continental onde ocorrer a produção e 10% aos 

municípios confrontantes, conforme determinado pela Lei 12.858/13. 

Os valores de Participação Especial não foram calculados devido ao caráter excepcional de 

sua arrecadação. 
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8.3.3 Infraestrutura 

Aplicando-se a metodologia descrita no item 8.2.1.1, projetou-se um conjunto de poços e 

elementos de infraestrutura considerados necessários para o desenvolvimento da curva de 

produção de petróleo e gás natural declarada, apresentada na Figura 8.7. O Quadro 8.3 lista 

todas as projeções para a perfuração de poços e instalação de unidades de processamento 

e tanques de óleo e de gás, manifolds, dutos multifásicos, oleodutos, gasodutos, terminais 

aquaviários e estações para tratamento da água de injeção, considerando também a 

infraestrutura existente. 

Salienta-se que, para manter um determinado nível de produção de petróleo e gás natural em 

um campo com curva descendente, necessita-se, por vezes, estimular o reservatório de forma 

mais intensa, através de poços adicionais (produtores e/ou injetores) de forma a garantir a 

produtividade esperada. Portanto, o aumento na quantidade do número de poços em campos 

com declínio de recursos decorre justamente de uma estratégia de manter um determinado 

volume de produção. Sendo assim, estão reunidos na coluna “Poços explotatórios” os poços 

produtos, injetores e outros tipos de poços de apoio à produção. 

Importante ressaltar que a infraestrutura prevista demandará a realização de atividades e a 

instalação de equipamentos, o que deve ser submetido ao Licenciamento Ambiental, tais 

como perfuração de novos poços, instalação de unidades de processamento e de tanques de 

armazenagem, entre outros. No processo de licenciamento da perfuração de poços e 

produção está prevista a elaboração de estudos ambientais, predominantemente Relatórios 

de Controle Ambiental (RCA), Inventários Florísticos e Plano de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD). Para a instalação de unidades de processamento, tanques e dutos, têm 

sido demandados Estudos de Impactos Ambientais (EIA/RIMA). 
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Quadro 8.3 - Elementos de infraestrutura considerados necessários para o desenvolvimento da curva de produção das reservas 
totais. Os números contemplam parte da infraestrutura existente. 
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LESTE DO URUCU -- -- 125 1 1 -- -- 5 3 -- -- -- -- 1 -- -- 1 1 1 

RIO URUCU -- -- 117 -- -- 1 1 3 3 -- -- -- -- 1     1     

ARARACANGA -- -- 7 -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ARARA AZUL -- -- 20 -- -- -- -- 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

SUDOESTE URUCU -- -- 8 -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

CUPIÚBA -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 

CARAPANAÚBA -- -- 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 
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8.3.4 Análise de Tendências 

Tendo em vista as condições estabelecidas para as projeções de produção e de royalties para 

a bacia sedimentar do Solimões no Cenário de Referência e eventuais planos, programas e 

políticas previstos ou em andamento para a AIE, foi estabelecida a síntese da situação atual 

e a linha de tendência para cada indicador descrito no Diagnóstico. Além da descrição textual 

da linha de tendência, os indicadores foram ainda analisados sob a perspectiva de três fatores:  

 Direção da Linha de tendência – melhoria (>), manutenção (=) ou deterioração (<) do 

status do indicador (um resumo da Linha de tendência); 

 Relação com a indústria de O&G – negativa (-), neutra (0) ou positiva (+), a depender 

dos reflexos esperados de atividades petrolíferas de forma geral sobre o status do 

indicador; 

 Influência do Cenário de Referência – negativa (-), neutra (0) ou positiva (+), a 

depender dos reflexos esperados das atividades petrolíferas esperadas no âmbito do 

Cenário de Referência sobre o status do indicador. 

As linhas de tendências serão descritas observando sobretudo as características de cada 

indicador. Ressalta-se que as tendências foram avaliadas com base no histórico e, portanto, 

os resultados dependerão da manutenção e implantação das políticas públicas avaliadas no 

presente estudo. 

Boa parte dos indicadores do FCD Uso do Território e Características Sociais não aponta uma 

relação direta com a indústria do petróleo, no entanto, a presença de atividades petrolíferas 

na região causa interferências no cotidiano de seus habitantes ainda que de forma indireta. 

Observa-se que alguns indicadores possuem alta correlação entre si quanto às forçantes que 

determinam suas linhas de tendência. 

A linha de tendência para os indicadores do FCD Biodiversidade e Ativos Ambientais 

dependerá da influência das políticas, planos e programas ambientais correntes e previstos 

para a região e da perspectiva de interação entre as atividades previstas para os campos 

produtivos no Cenário de Referência (Quadro 8.3) e os aspectos ambientais expressados em 

cada indicador. Tais indicadores também apresentam relação entre si e com os indicadores 

do FCD Uso do Território e Características Sociais, principalmente “Dinâmica demográfica”. 
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Quadro 8.4 - FCD – Uso do Território e Características Sociais 

Critério Indicador Síntese Atual  Linha de Tendência (20 anos) 
Direção da 
Linha de 

tendência 

Relação com 
a indústria de 

O&G 

Influência do 
Cenário de 
Referência 

C
o

n
fli

to
s 

d
e

 U
so

 d
o 

T
e

rr
itó

rio
 e

 C
a

ra
ct

e
rí

st
ic

a
s 

S
o

ci
a

is
 

Áreas de uso 
tradicional 

Atualmente, as áreas de uso tradicional apresentam integridade que permite o desenvolvimento de atividades 
importantes para a manutenção de povos indígenas e comunidades tradicionais, como caça, pesca, roça e outras 

formas de extrativismo.  

O aumento de atividades antrópicas, incluindo aquelas relacionadas com petróleo e gás, poderiam 
impactar negativamente as áreas de uso tradicional, comprometendo sua capacidade de sustentar as 
atividades desenvolvidas por povos indígenas e comunidades tradicionais. No entanto, o cenário de 

decréscimo das RT indica que a indústria do petróleo e gás não deverá contribuir para incrementos de 
pressão sobre essas áreas.  

= - 0 

Terras 
tradicionalmente 

ocupadas pelos povos 
indígenas 

Dentre as 164 Terras Indígenas existentes na AIE, apenas 64 encontram-se demarcadas (39%). As demais estão 
sem providência (i.e. ocupadas e reivindicadas, pelos povos indígenas, aguardando identificação, estudo e 

delimitação por parte da Funai). Conflitos entre indígenas e entre indígenas e não-indígenas ocorrem em toda a 
AIE e apenas uma pequena parte está relacionada com atividades de óleo e gás. 

Tendência desacelerada de demarcação de TIs sem providência. Além disso, a etnogênese é um 
processo em curso e novas reivindicações de TI podem ocorrer, aumentando o número de Terras 

Indígenas em situação de “sem providência” na área de estudo, sobretudo na calha do Rio Solimões. 
< - 0 

Unidades de 
Conservação 

Existem 14 unidades de conservação localizadas total ou parcialmente dentro da AIE, sendo três na categoria de 
proteção integral e 11 enquadradas como uso sustentável. Cerca de 20% da área da AIE está enquadrada como 

unidade de conservação, configurando que a meta nacional 11 do CONABIO já foi atingida. No entanto, a 
governança nas UCs é deficitária, algumas não possuem plano de manejo ou necessitam que os planos sejam 

revisados / avaliados. Diversos conflitos foram detectados na UCs existentes, em geral decorrentes de disputas por 
recursos naturais e sobreposição territorial. 

Não é previsto conflito com a indústria do petróleo no cenário de referência. Porém, a intensificação da 
pesca comercial próxima ou no interior de UCs tende a resultar em incremento de conflitos nessas 

áreas e ter eventuais efeitos adversos sobre a sociobiodiversidade, principalmente se mantido o nível 
atual de governança.  

< - 0 

Projetos de 
Assentamento e 

Território Quilombola 

Existem 37 projetos de assentamento na AIE e 12 na área que compreende a bacia efetiva. Os conflitos nos 
assentamentos ocorrem pelo uso de recursos pesqueiros e com antigos proprietários de terras que ainda não 
foram indenizados pela desapropriação. Estes conflitos existentes no presente não possuem relação com a 

atividade de óleo e gás. Apenas um território quilombola, denominado Quilombo do Tambor, está localizado na 
bacia efetiva. A área do Quilombo do Tambor apresenta sobreposição com o PARNA do Jaú, resultando em 

conflito de gestão.  

Tendência de manutenção de conflitos fundiários e pelo uso dos recursos pesqueiros. = - 0 

Conflitos fundiários 
A fragilidade da situação fundiária na AIE ocasiona os conflitos, que envolvem comunidades, associações de base 
comunitárias, órgãos públicos, proprietários de terras e posseiros. Em geral, esses conflitos vêm sendo mediados 

por ONGs, MPF e órgãos gestores estaduais e federais. 

A manutenção ou intensificação dos conflitos fundiários está diretamente relacionada com a 
continuidade dos problemas atuais de regularização fundiária na AIE. No cenário de referência, a 

atividade de exploração de petróleo e gás natural relaciona-se pouco ou nada com os conflitos atuais, 
portanto, o status quo poderá permanecer. A mediação dos conflitos por órgãos oficiais, em especial 

MPE e MPF, que vem ocorrendo, poderá contribuir para mitigar os conflitos 

= - 0 

Organização Social 
 Existem 39 associações representantes de povos indígenas e 17 de grupos não-indígenas, principalmente 

agricultores e pescadores. Organizações fortes e coesas possuirão capacidade para dialogar com diferentes 
atores, como empresários, poder executivo e MPF na solução de problemas. 

Como não há tendência de intensificação da atividade de petróleo e gás natural, é provável que 
eventuais novas tensões com este setor não se desenvolvam. Conflitos com outros segmentos não 

indígenas tendem a persistir (pesca comercial, mineração, questões fundiárias). O fenômeno da 
etnogênese pode contribuir para o maior fortalecimento das associações indígenas e vice-versa 

(associações mais fortes podem favorecer a organização social a partir de uma base identitária étnica). 

= - 0 

Ações civis públicas 
pleiteando direitos 

indígenas 

Desde 1998, 12 ações em defesa dos povos indígenas nas Terras indígenas na AIE. Apenas duas dessas ações 
envolvem a exploração de óleo e gás. Outras ações foram movidas em decorrência de exploração ilegal de 

recursos naturais e indenização por danos ambientais; negligência e desrespeito ao direito a educação indígena; 
anulação de licenciamento ambiental em UCs com sobreposição com TIs; e, dificuldades ao acesso às políticas 

públicas e conflitos territoriais. 

O cenário de referência indica que as atividades da indústria de óleo e gás natural não contribuirão para 
o surgimento de novas ações civis públicas. Os demais fatores de conflito tendem a se manter.  

= - 0 
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Povos 
indígenas/indígenas 

isolados 

São 19 povos indígenas na área de influência estratégica sendo 02 deles isolados e de recente contato. Todos se 
encontram em situação de vulnerabilidade social devido à ausência ou à ineficiência de políticas públicas sociais. 
Além disso, há situações de insuficiência na implementação de direitos indígenas – especialmente os territoriais - 

agravados pelo preconceito apoiado na discriminação étnica. Os Hi-Merimã e os Korubo, isolados, estão em maior 
grau de vulnerabilidade que os demais. 

É provável um aumento da vulnerabilidade social e territorial decorrente do aumento da migração da 
população rural – indígena e não-indígena – para os centros urbanos na AIE, onde seus direitos não 

são reconhecidos e suas identidades étnicas podem ser adversamente afetadas. No entanto, processos 
de urbanização e de conflito podem gerar fortalecimento do sentimento de pertencimento étnico e da 

organização para luta por direitos. 

> - 0 

Comunidades 
tradicionais em 

situação de 
vulnerabilidade 

Comunidades tradicionais estão localizadas em toda a área, inclusive em UCs, PAs e no TQ. As comunidades 
tradicionais situadas fora de áreas protegidas apresentam maior vulnerabilidade social, uma vez que não estão 

incluídas em políticas públicas, principalmente de educação e saúde. 

Na persistência da situação atual, de ausência de políticas públicas voltadas para essas comunidades, 
há tendência de crescimento da vulnerabilidade social. Na área rural, p.e., pode haver a substituição de 
trocas de bens baseadas em relações de proximidade social (parentescos e amizades) para relações 
impessoais baseadas em dinheiro. Em consequência, haverá uma tendência à desestruturação das 

suas bases sociais e culturais aumentando a migração para áreas urbanas. A acentuação desse 
processo migratório, que vem sendo observado nas últimas décadas, pode levar a outros problemas, 
como: miséria,falta de moradia e ocupação desordenada das áreas periféricas urbanas. As atividades 
de E&P poderiam promover transformações positivas e negativas, mas no Cenário de referência não 

está prevista pesquisa sísmica (atividade que poderia gerar empregos na zona rural). 

< -/+ 0 
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Quadro 8.4 – FCD – Uso do Território e Características Sociais (Cont.) 

Critério Indicador Síntese Atual  Linha de Tendência (20 anos) 
Direção da 
Linha de 
tendência 

Relação com 
a indústria 

de O&G 

Influência do 
Cenário de 
Referência 
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Dinâmica demográfica 

A maioria dos municípios da AIE apresenta, desde a década de 1990, uma tendência de migração 
populacional das áreas rurais em direção às urbanas. Os municípios com maior relação com as atividades de 

óleo e gás tiveram crescimento tanto em suas populações urbanas quanto rurais, bem como taxas de 
crescimento demográfico mais altas que os demais. 

A tendência de incremento da população nas sedes municipais deve persistir, em razão da oferta 
precária de serviços públicos, notadamente educação e saúde, na zona rural. No entanto, com a 
tendência na diminuição na exploração de O&G, essa atividade econômica deverá contribuir com 

menor intensidade para o fluxo migratório nos municípios da AIE. 

= - 0 

Estrutura hospitalar 

A estrutura hospitalar na AIE está nas sedes municipais, com carência de serviços de saúde na zona rural. 
Excluindo Manaus, as cidades de Coari, Manacapuru e Tefé concentram a maior parte da estrutura hospitalar 

da AIE. Manaus concentra os atendimentos de alta complexidade, mas diante da enorme extensão e 
dificuldades logísticas, Manacapuru, Tabatinga, Tefé e Eirunepé possuem funções estratégicas intermediárias 

frente aos municípios do entorno.  

A oferta de leitos e a estrutura hospitalar estão vinculados às políticas públicas estaduais e federais, 
mas conta com percentual mínimo de contribuição municipal. Coari consegue maior orçamento, mas 

ainda depende de muitas funções concentradas em Manaus, caso que se repete em todos os 
municípios do Amazonas. Diante da tendência de diminuição da produção de O&G os recursos para a 

saúde também cairão. 

< + - 

Saneamento Básico 

Na AIE, Coari, Tefé e Carauari estão entre os oito municípios que apresentam maior nível de infraestrutura de 
saneamento básico. Os royalties podem ter possibilitado a instalação desta infraestrutura. Entretanto, 
Caapiranga, Alvarães, Beruri e Codajás, que recebem royalties e outras receitas relacionadas com as 

atividades petrolíferas em porções muito inferiores, também se encontram nesta lista, todavia estão entre os 
contemplados pelo PAC-Saneamento. Há que se considerar as políticas públicas, nos três níveis de governo 

no intuito de enfrentar  este grave problema dos baixos níveis de condições de vida. 

Do ponto de vista da política nacional de promoção do saneamento básico, a perspectiva é que os 
municípios da AIE obtenham melhorias paulatinamente. No entanto, em um cenário de redução da 
produção de O&G e de geração de royalties, reduzem-se as possibilidades destes recursos serem 
aplicados em infraestrutura básica de saneamento, ou seja, a melhoria setor dessa infraestrutura 

tende a ser diminuída. 

> + - 

Nível de escolaridade da 
população 

Para a grande maioria dos municípios da AIE, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica mostrou 
histórico de melhoria. Não existem municípios de destaque quanto ao IDEB na AIE. Depois de Manaus, Coari 
e Manacapuru apresentam o maior número de escolas nos níveis fundamental e médio. Existem estruturas 
avançadas para cursos de nível tecnológico ou superior nos municípios da AIE. Nenhum desses aspectos 

mostrou relação com o desenvolvimento da indústria de óleo e gás. 

É esperada a manutenção do histórico de tendência de melhoria dos índices de educação para os 
municípios da AIE. > 0 0 

Domicílios em situação 
de pobreza 

Duas informações foram utilizadas para caracterizar domicílios em situação de pobreza: (i) percentual de 
residências onde o responsável é analfabeto e (ii) percentual de residências sem saneamento básico 

adequado. Essas duas medidas apresentaram valores elevados para a maioria dos municípios da AIE. 
Entretanto, o histórico apresenta redução do nível de analfabetismo. 

Os dois fatores apresentam tendências inversas: De um lado, tem havido a melhoria dos indicadores 
de educação. Mas, quanto ao aspecto dos indicadores de saneamento, Carauari apresentou uma 

piora, enquanto Coari e Tefé uma melhora. Ou seja, no cenário de redução dos recursos provenientes 
dos royalties, há tendência de manutenção do nível de domicílios em situação de pobreza. 

= + 0 

Bolsa Família 

O Programa Bolsa Família (PBF) é uma política social do Governo cujo percentual nos municípios da AIE 
varia entre 7% e 33% (2015-18) da população, excluindo Manaus. A sua existência não possui relação direta 

com a atividade de O&G, mas indireta, uma vez que a geração de empregos reduz o número de pessoas 
atendidas pelo PBF. 

Com a redução das atividades de óleo e gás, existirão menos empregos e há tendência de aumento 
na demanda do cadastro no PBF, especialmente em Coari e Carauari.  < + - 

Seguro Defeso 
Em março de 2019, 9.036 pescadores receberam “Seguro Defeso” nos municípios da AIE. O número de 

beneficiados por município está relacionado com a população total e com a importância da atividade 
pesqueira, possui baixa relação com as atividades de óleo e gás. 

Tende a se manter nos níveis atuais. = 0 0 

Seguridade Social 
Em geral, a população de grande parte dos municípios da AIE possui dificuldade para requerer os benefícios 

da previdência social, uma vez que apenas nove municípios dessa área possuem agências para realização de 
cadastros e entrevistas. Não é possível estabelecer relação com a indústria do petróleo. 

Não foram encontradas informações sobre intenção de ampliação da rede ou fechamento de agências 
de previdência social, mas há uma tendência à informatização e reestruturação dos serviços de 
seguridade social, que é competência da União. Portanto, a tendência é de manutenção desse 

indicador. 
= 0 0 
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Quadro 8.4 - FCD – Uso do Território e Características Sociais (Cont.) 

Critério Indicador Síntese Atual  Linha de Tendência (20 anos) 
Direção da 
Linha de 
tendência 

Relação com 
a indústria 

de O&G 

Influência do 
Cenário de 
Referência 
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Orçamento Municipal 

À exceção de Manaus, o orçamento dos municípios da AIE é predominantemente formado por impostos sobre 
circulação de mercadorias e serviços e Fundo de Participação dos Municípios. Coari se destaca em função da 

alta participação de recursos oriundos de atividades de óleo e gás (royalties e impostos associados a 
atividade), cerca de 30%. 

Com o declínio dos royalties, Coari deverá ter seu orçamento prejudicado. Os demais municípios 
tendem a manter seus níveis de dependência do FPM. < + - 

Nível de emprego 

Os municípios da AIE, à exceção de Manaus, apresentam elevada proporção de empregos informais. As 
oscilações no nível de emprego tendem a acompanhar a dinâmica da economia, em especial, quando se trata 

das atividades do setor de O&G. Coari registrou a perda de 350 empregos no processo de redução da 
produção de 2014 para 2015. Em outra escala, os indicadores de subutilização da força de trabalho são 

piores no estado do Amazonas, do que no resto do país. Os municípios que apresentaram a maior proporção 
de população ocupada e as maiores taxas de ocupação na AIE foram Manaus, Coari e Tefé. 

O registro de redução da economia petrolífera em Coari já diminuiu o nível de emprego no setor e, 
tendo em vista o declínio da produção no Cenário de Referência, essa diminuição deverá se acentuar. 
Deverá aumentar a busca por emprego e renda em outras atividades econômicas, principalmente se a 

tendência de migração da zona rural para urbana continuar, como previsto. 

< + - 

Principais atividades 
econômicas 

Com exceção de Manaus e, em alguma proporção Coari, Manacapuru e Tefé, os demais municípios 
apresentam pequeno número de empresas. Os municípios de maior porte, principalmente Coari, Manacapuru, 
Tabatinga e Tefé, apresentam elevado número de pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários. Nos 
municípios de menor porte, predominam as atividades de extrativismo. A produção agropecuária é insuficiente 

para abastecimento dos municípios da AIE. Não existe uma política de governo para a transferência de 
tecnologia nos municípios da AIE. Os projetos existentes são decorrentes de iniciativas isoladas de 

instituições governamentais e não-governamentais. 

As atividades petrolíferas poderiam ter efeito positivo sobre o número de empresas na região. Porém, 
como as principais atividades econômicas são a agropecuária e o extrativismo, a redução das 

atividades de O&G não deverão alterar esse padrão para a AIE. Não existe relação direta entre as 
atividades de óleo e gás e o desenvolvimento de projetos de transferência de tecnologia.  

= +/0 0 

IDH-M Renda e Pobreza 

Todos os municípios da AIE apresentaram melhoria na renda per capita (com exceção de Itamarati, Santo 
Antônio do Içá e Codajás) entre 2000 e 2010, apesar de continuar inferior aos salários mínimos dos 

respectivos anos observados. Houve também redução nos percentuais da população em situação de extrema 
pobreza para a maioria dos municípios, o que em parte é atribuído a políticas sociais como a do PBF. 
Municípios com perfis diferentes quanto à presença da economia petrolífera apresentaram padrões 

semelhantes de variação quanto à renda e às condições de pobreza, demonstrando uma fraca correlação 
entre esses dois fatores de maneira geral. No entanto, Coari se destaca pela dependência por royalties e 

empregos associados ao O&G, o que possui relação com renda per capita.  

Considerando a continuidade de programas sociais, como o PBF, há tendência de continuar a 
melhoria nos níveis de renda e diminuição da pobreza de forma geral na AIE. Em Coari, espera-se 

redução na renda per capita. 
> + 0 

Desigualdade por 
Município e Coeficiente 

de Gini 

A desigualdade medida pelo Índice de Gini na população de Coari e Tefé piorou entre 2000 e 2010, apesar de 
ter reduzido em 17 municípios da AIE, como em Carauari. Percebe-se que a entrada de renda através do PBF 
vem tirando pessoas da extrema pobreza em alguns municípios, apesar de não ter se refletido em melhora no 
índice de desigualdade para todos os municípios. A relação deste indicador com a indústria do petróleo e gás 

natural é difícil de ser estabelecida. 

 Considerando a continuidade de programas sociais, como o PBF, há tendência de continuar tirando 
pessoas da situação de extrema pobreza e potencialmente diminuirá gradativamente os níveis de 

desigualdade. 
> ? ? 
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A região amazônica é rica em solos antropogênicos que indicam potencial de existência de sítios 
arqueológicos. Um total de 69 sítios foram encontrados durante a realização de estudos prévios à construção 

do gasoduto Coari-Manaus. No entanto, existem poucos sítios registrados nas demais áreas da AIE, 
provavelmente como resultado da inexistência de pesquisas na porção mais a oeste da Bacia. 

As atividades de óleo e gás na AIE, segundo o cenário de referência, podem contribuir para 
incrementar o conhecimento existente sobre a ocupação pretérita da Amazônia, em face dos estudos 

associados ao licenciamento ambiental previstos para novas infraestruturas. No entanto, 
considerando o Cenário de Referência e os estudos simplificados esperados, é pouco provável que 
isso ocorra, já que não estão previstos poços exploratórios, somente explotatórios (de produção). 

= + 0 

Patrimônio natural 

O Complexo de Conservação da Amazônia Central (Patrimônio Natural Mundial/Unesco), formado pelas 
diversas áreas protegidas, incluindo o Parque Nacional do Jaú, as Reservas Desenvolvimento Sustentável de 

Mamirauá e Amanã e o Parque Nacional Anavilhanas, perfaz um total de 6,15% da área da bacia efetiva e 
ainda estão em bom estado de conservação da sociobiodiversidade. 

As atividades de petróleo e gás natural previstas no Cenário de referência não resultarão em impactos 
ambientais e territoriais que prejudiquem o patrimônio natural, pois não há circulação de embarcações 

nas áreas aqui consideradas 
= - 0 

Rituais e práticas 
culturais 

Tanto as comunidades tradicionais quanto os povos indígenas, em especial Kambeba, Kokama e Miranha, 
sofreram processos de violência física e simbólica e muitos indígenas deixaram de falar a língua materna, de 

fazer seus rituais e práticas culturais que os definiam como povo. Com a mudança nos aparatos legais e 
revalorização recente das culturas indígenas no final do século e XX e início do XXI, desencadeou-se o 
fenômeno da etnogênese como um movimento de resistência e auto identificação dos povos indígenas. 

A julgar pelas atividades e infraestrutura previstas para o Cenário de referência, eventuais pressões 
negativas decorrentes do contato entre indígenas e não-indígenas e do uso de áreas “sagradas” não 

serão induzidas pela indústria de óleo e gás natural. A etnogênese é um processo em curso, que pode 
resgatar rituais e práticas culturais 

> - 0 
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Quadro 8.5 – FCD – Biodiversidade e Ativos Ambientais 

Critério Indicador Síntese Atual  Linha de Tendência (20 anos) 
Direção da 
Linha de 
tendência 

Relação com 
a indústria 

de O&G 

Influência do 
Cenário de 
Referência 
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Espécies de peixes 
endêmicas 

De acordo com este estudo, 16 espécies com distribuição restrita ocorrem na AIE em 11 microregiões. No 
entanto, ressalta-se a falta de inventários adequados para várias porções da bacia Amazônica que limitam a 

inferência de endemismos para várias meso e microregiões. 

Considerando-se que a descoberta de espécies endêmicas depende da realização de levantamentos 
da biodiversidade, seria esperado um incremento do número de espécies endêmicas conhecidas caso 

novos investimentos em infraestrutura demandassem os estudos necessários ao licenciamento 
ambiental. No entanto, considerando o Cenário de Referência, é pouco provável que isso ocorra, uma 

vez que deverão ser demandados estudos simplificados. Um crescimento demográfico, ainda que 
lento, pode aumentar a pressão sobre áreas com elevado endemismo, mas não são esperadas 

extinções de espécies conhecidas.  

= +/- 0 

Áreas de ocorrência de 
peixe-boi (Trichechus 

inungis) 

A espécie ocorre ao longo do canal principal de todos os grandes afluentes AIE; a caça de subsistência ainda 
persiste e representa um problema para a conservação da espécie, que é bastante dependente de áreas de 
várzea, de modo que a degradação do habitat em virtude dos desmatamentos e assoreamento das margens 

são ameaças atuais relevantes. 

Mesmo com a tendência de redução da produção e das atividades petrolíferas no Cenário de 
referência, a tendência de aumento da população urbana nos municípios da AIE, especialmente em 
Coari, deve permanecer e tende a manter as pressões de caça e desmatamento nos lagos e várzea 

do entorno das sedes municipais. 
< - 0 

Distribuição de espécies 
de peixes sobre-

explotadas 

Nove espécies ou grupos de espécies de peixes são consideradas sobre-explotadas pela pesca. Sua 
distribuição abrange todos os principais afluentes e ambientes associados na área de influência estratégica. 
Todas estas espécies realizam algum tipo de deslocamento entre ambientes ao longo do ciclo sazonal de 

inundação dos grandes rios, e assim ocupam tanto o canal principal quanto lagos e afluentes de menor porte. 
Essas espécies já apresentam efeitos de sobrepesca, seja pela redução do estoque e/ou redução no tamanho 

dos indivíduos. Além disso, têm seu ciclo de vida predominantemente em ambientes das planícies de 
inundação e têm sofrido declínio populacional pela degradação dessas áreas, resultantes de ações antrópicas 

como o desmatamento. 

Mesmo com a tendência de redução da produção e das atividades petrolíferas no cenário de 
referência, a tendência de aumento da população urbana nos municípios da AIE, especialmente em 

Coari, deve permanecer e tende a manter as pressões de pesca nos lagos e rios da AIE, 
principalmente nas proximidades das sedes municipais. 

< - 0 

Áreas Prioritárias para a 
Conservação da 

Biodiversidade Brasileira 
(APCBs – MMA, 2017) 

As APCBs se constituem num instrumento de planejamento do setor ambiental e indicam onde estão os ativos 
ambientais que demandam ações de conservação. Dentro da Bacia Efetiva, foram identificadas 142 APCBs 

que respondem por 576,7 km2 na AIE. A maior parte das APCBs está concentrada nas porções central e leste 
da Bacia Efetiva. Cerca de 50% das APCBs foram classificadas como Importância Biológica e Prioridade de 

Ação extremamente alta. As ações recomendadas pelo MMA para 81 APCBs, foram Pesquisa e 
Monitoramento, para 4 foram criação de UC e para todas as demais foram ações relacionadas a gestão de 

atividades humanas. 

As ações de gestão propostas pelas APCBs sobrepostas às atividades previstas no Cenário de 
Referência deverão ser observadas nos processos de licenciamento, o que pode fornecer 

informações relevantes sobre biota terrestre. No entanto, as atividades de óleo e gás na AIE, segundo 
o cenário de referência, associado ao aumento da população urbana deve aumentar a pressão sobre 

as APCBs 

= +/- 0 

Á
g

u
a 

Qualidade da Água 

 Observa-se grande variação entre os rios e entre as épocas de medição dos parâmetros sólidos em 
suspensão, turbidez, condutividade elétrica, pH e oxigênio dissolvido, evidenciando heterogeneidade 
geomorfológica e sazonal. Apenas no entorno do município de Manaus foi observada degradação da 

qualidade da água superficial e subterrânea em alguns igarapés. 

Mesmo com a tendência de redução da produção e das atividades petrolíferas no Cenário de 
referência, a tendência de aumento da população urbana nos municípios da AIE, especialmente em 
Coari, deve permanecer. Apesar de haver tendência de alteração da qualidade da água com esse 
crescimento urbano, não se espera que alcance níveis comparáveis aos igarapés analisados no 

entorno de Manaus.  

= - 0 

Aquíferos 
No interior da AIE tem-se em termos relativos de área: 0,3% da Unidade Hidrogeológica Alter do chão; 48,2% 
da Içá, 22,1% Solimões e 29,5% Aluvião. Em algumas cidades da AIE, como Coari e Fonte Boa, o Aquífero 

Içá é a principal fonte de abastecimento de água. 

Eventuais contaminações do Aquífero Içá pela atividade de perfuração de poços não apresentam 
tendência de interferir no abastecimento de água, cuja captação está distante da área dos campos de 

produção. 
= - 0 

Abastecimento de água 
(poço, rede geral, rio) 

Áreas rurais são dependentes da água captada diretamente de rios e outros corpos d’água, apresentando alta 
vulnerabilidade de contaminação, seja ela de ordem química ou biológica. 

Conforme discutido, prevê-se uma melhora paulatina no indicador “Saneamento básico”, no entanto, 
não se espera mudança no padrão de abastecimento na região. Além disso, considerando o cenário 
de referência, de redução das atividades petrolíferas, a circulação de embarcações, que poderia ser 

uma fonte de contaminação da água dos rios, tende a reduzir, diminuindo esse risco. 
= - 0 
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Quadro 8.5 - FCD – Biodiversidade e Ativos Ambientais (Cont.) 

Critério Indicador Síntese Atual  Linha de Tendência (20 anos) 
Direção da 
Linha de 
tendência 

Relação com 
a indústria 

de O&G 

Influência do 
Cenário de 
Referência 
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Áreas Desmatadas 

O desmatamento por corte raso acumulado de 2010 a 2017 foi de aproximadamente 7813 km2 e representa 
1,66 % da área total da bacia efetiva. A maior parte das áreas desmatadas se concentra ao longo das calhas 

dos principais rios e ao redor das principais cidades da bacia efetiva (centros urbanos/sedes municipais), 
desvinculadas às atividades de O&G. A taxa de desmatamento dentro da bacia efetiva se manteve estável 

entre 2010 e 2017, diferente do restante do estado, onde a taxa anual de desmatamento praticamente dobrou 
nos últimos 5 anos. 

Manutenção das taxas atuais de desmatamento, principalmente ao redor de cidades da região. = 0 0 
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Lagos e Várzeas 

As áreas várzeas compreendem um total de 101.842 km² concentradas principalmente ao longo da calha dos 
grandes rios da AIE (Solimões, Japurá, Jutaí, Juruá e Purus). Desta área, cerca de 10.265 km² correspondem 

à área de superfície de 950 lagos. No entorno dessas áreas, são realizadas atividades de agrícolas e de 
pesca. Nesses ambientes, a entrada sazonal de água é responsável por introduzir sedimentos, matéria 

orgânica, organismos e nutrientes para a manutenção da produtividade de diversos ecossistemas. 

Mesmo com a tendência de redução da produção e das atividades petrolíferas no Cenário de 
referência, a tendência de aumento da população urbana nos municípios da AIE, especialmente em 

Coari, deve permanecer e tende a manter as pressões de desmatamento nos lagos e várzea do 
entorno das sedes municipais. 

< - 0 

Igarapé de primeira e 
segunda ordem 

As áreas sensíveis estão principalmente localizadas na região interfluvial do médio Juruá e Javari, onde estão 
as maiores elevações com a ocorrência de canais de 1ª ordem, regiões que indicam maior probabilidade de 

endemismos de espécies aquáticas. 

Poderá haver interferência (remoção de vegetação marginal e represamento) em alguns igarapés de 
1ª ordem na área de perfuração de poços necessária à produção tendencial do Cenário de referência, 

no entanto, essas atividades não estão localizadas nas áreas mais sensíveis para este indicador. 
= - 0 

Locais de reprodução de 
peixes 

As porções baixas dos rios Juruá, Purus e a porção do rio Solimões entre Manaus e Santo Antônio do Içá se 
destacam por serem importantes áreas de desova e crescimento para a maior parte das espécies migradoras, 

especialmente aquelas de importância comercial. 

Considerando o cenário de referência, de redução das atividades petrolíferas, a circulação de 
embarcações, que poderia ser uma fonte de contaminação da água dos rios e prejuízo às áreas de 

reprodução, tende a reduzir, diminuindo esse risco. 
= - 0 

Locais de desova de 
quelônios (tartarugas) 

As praias de tabuleiro mapeadas estão particularmente concentradas ao longo do rio Solimões/Amazonas, rio 
Juruá e rio Purus. 

Considerando-se que nas últimas décadas foi observada a diminuição dos locais de reprodução de 
quelônios na Amazônia associados à coleta predatória de ninhos é esperado que a diminuição dos 

locais de reprodução de quelônios na Amazônia continue. Essa tendência não parece estar 
relacionada às atividades petrolíferas tendenciais do Cenário de referência, que estão distantes das 

áreas de concentração dos tabuleiros. 

< - 0 

Áreas de acordo de 
pesca e de manejo de 

pirarucu (Arapaima gigas) 

Ocorrem na AIE dezessete locais de acordo de pesca e 20 com manejo de pirarucu. A maior parte desses 
acordos de pesca e lagos manejados para a pesca de pirarucu ocorrem ao longo dos rios 

Solimões/Amazonas e Juruá. 

Existe uma tendência de aumento de áreas com acordos de pesca e com manejo de pirarucu no 
estado do Amazonas As atividades associadas à produção prevista no Cenário de referência não 
deverão interferir diretamente essas áreas, pela distância para os campos de produção. Por outro 

lado, a tendência de aumento da população urbana nos municípios da AIE, especialmente em Coari, 
deve permanecer e tende a manter as pressões de desmatamento e circulação de pessoas nos lagos 

e várzea do entorno das sedes municipais, o que poderá interferir nas áreas de acordo de pesca e 
manejo nesse município.  

< - 0 

Cavernas Nenhuma caverna foi registrada dentro da área da bacia efetiva. Entretanto há uma pequena área ao sul da 
Bacia Efetiva que apresenta maior chance de abrigar cavidades naturais  

Não há expectativas de descoberta de cavernas na AIE. = 0 0 

Sítios Ramsar Os sítios da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e do Rio Juruá estão situados em sua maior 
parte no interior da AIE. 

Essas áreas tendem a ser priorizadas para estudos de conservação e uso sustentável da 
biodiversidade. = 0 0 
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Terras caídas 
Foram identificados 45 pontos de risco para “Terras Caídas” na AIE. A maior concentração de pontos ocorre 

na região da foz do Rio Japurá, bem como no trecho entre a desembocadura do Rio Purus e as proximidades 
do encontro dos Rios Negro e Solimões. 

O aumento da variabilidade hidrológica nos últimos anos parece estar ocasionando um número maior 
de ocorrências de eventos de “Terras Caídas”. A contribuição da indústria do petróleo para o 

fenômeno na região tende a diminuir, considerando a redução das atividades petrolíferas no Cenário 
de referência e, consequentemente, da circulação de embarcações. 

< - 0 

Sismicidade na região 
Os eventos de sismicidade na região são, em geral, de baixa intensidade e frequência. Foram registrados 
cinco pontos de sismos na AIE, com um máximo de 5,50 graus na escala Richter. Além do nível baixo, a 

frequência de ocorrência não é alta.  

Mesmo considerando as atividades de O&G previstas, a tendência de baixas ocorrências de sísmicos 
naturais, tal qual vêm ocorrendo até o momento, tende a se manter, uma vez que o evento depende 
mais de fatores endógenos que exógenos e há poucos elementos que possam sugerir sismicidade 

induzida por atividades antrópicas. 
= 0 0 
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8.3.5 Conclusões 

O cenário de referência se baseou nos volumes das reservas totais declarados para os 

próximos 20 anos. Os dados apontam para uma queda severa, o que implicaria em 

decréscimo dos royalties, de tal forma que, em 2030 a arrecadação destas compensações 

não atingiria 200 milhões de reais para toda Bacia do Solimões, uma queda de até 70 % nos 

valores considerando o contexto mais otimista nos preços de óleo e gás. Essa queda na 

arrecadação dos municípios provocaria consequências sobre as relações socioeconômicas e 

ambientais na região. 

Ainda que o cenário de referência configure um declínio geral das atividades de petróleo e 

gás natural, alguns investimentos são necessários para alcançar as Reservas Totais no 

horizonte temporal estabelecido para análise. Em especial, investimentos em poços 

explotatórios (de produção) deverão continuar, principalmente na região do Complexo de 

Urucu. Por outro lado, processos de descomissionamento de alguma infraestrutura, como 

manifolds, dutos multifásicos e de tanques de óleo e de gás deverão ter início diante da queda 

de produtividade dos campos. 

É com base neste cenário de referência que os indicadores dos FCDs foram objetos da análise 

de tendências, a qual procurou apontar os possíveis efeitos socioambientais na região do 

estudo.  

A análise de tendências para os indicadores do FCD Uso do Território e Características 

Sociais indicou que a Direção da Linha de tendência foi bastante variada entre a melhoria, a 

manutenção e a deterioração. Percebeu-se que a Relação com a indústria de O&G é negativa 

para a maioria dos indicadores, tendo sido analisada como positiva para os seguintes 

indicadores: Estrutura hospitalar, Saneamento Básico, Domicílios em situação de pobreza, 

Bolsa Família, Orçamento Municipal, Nível de emprego, IDH-M Renda e Pobreza e Sítios 

arqueológicos. Destes, alguns foram avaliados como prejudicados pela queda na produção 

de O&G do Cenário de Referência (-): Estrutura hospitalar, Saneamento Básico, Bolsa 

Família, Orçamento Municipal e Nível de emprego. Todos os demais indicadores 

responderiam de forma neutra às condições do Cenário de Referência. Estes cinco 

indicadores podem ser considerados Oportunidades, ou seja, aspectos que podem ser 

potencializados positivamente diante das atividades de petróleo e gás natural. Apenas o 

indicador “Bolsa família” não será considerado uma Oportunidade, já que sua relação com as 

atividades de petróleo e gás natural é muito indireta. 
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Já para o FCD Biodiversidade e Ativos Ambientais, a Direção da Linha de tendência indicou 

de forma geral manutenção ou deterioração do status dos indicadores. A Relação com a 

indústria de O&G foi neutra ou negativa e a Influência do Cenário de Referência foi 

considerada neutra para todos os indicadores. Na maioria dos casos, a Influência do Cenário 

de Referência foi considerado neutra por balancear a produção de novas informações sobre 

a distribuição da biota aquática e terrestre mediante execução de estudos do Licenciamento 

Ambiental com o impacto negativo relacionado ao aumento da demanda por ativos ambientais 

resultante do adensamento humano.  

Os Riscos identificados no presente estudo, ou seja, aspectos que tendem a sofrer impactos 

negativos das atividades de petróleo e gás natural, se constituem nos indicadores que 

demonstraram relação negativa com as atividades, em diferentes graus: Áreas de uso 

tradicional, Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, Unidades de 

Conservação, Projetos de Assentamento e Território Quilombola, Resolução de conflitos 

fundiários, Ações civis públicas pleiteando direitos indígenas, Povos indígenas/indígenas 

isolados, Comunidades tradicionais, Organização Social, Dinâmica demográfica, Patrimônio 

natural, Rituais e práticas culturais, Espécies de peixes endêmicas, Áreas de ocorrência de 

peixe-boi, Distribuição de espécies de peixes sobre-explotadas, Qualidade da Água, 

Aquíferos, Abastecimento de água, Lagos e Várzeas, Igarapé de primeira e segunda ordem, 

Locais de reprodução de peixes, Locais de desova de quelônios, Áreas de acordo de pesca 

e de manejo de pirarucu e Terras caídas. 
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8.4 Cenários de Desenvolvimento 

8.4.1 Distribuição dos recursos não descobertos em “Campos Hipotéticos” 

Conforme explicado no item 8.2, estimou-se o volume de reserva em cada um dos campos 

descobertos até o momento na Bacia do Solimões com base no somatório das curvas de 

produção projetadas pela EPE até o ano de 2050. Os volumes totais de recursos também 

foram obtidos a partir do somatório das curvas de produção projetadas pela EPE. As reservas 

e recursos obtidos para os cenários de atividade “média” e “alta” são apresentados e 

comparados no Quadro 8.6. Por questão de confidencialidade, os campos e descobertas, 

embora listados, não apresentam seus respectivos valores de reserva/recurso. Como pode 

se observar, há relativamente pouca diferença entre as reservas dos campos nos dois 

cenários, enquanto que no caso dos recursos, os volumes do cenário de “alta” é cerca de 

duas vezes maior que os do cenário “média”. 

Uma vez definidos os volumes de reserva de cada campo, aplicou-se o método de Laherrère 

(Laherrère, 1996 e Laherrère, 2001) descrito no item anterior, que permitiu a repartição do 

volume de recursos contingentes e não descobertos em “campos hipotéticos” coerentes com 

o contexto geológico-exploratório da região e compatíveis com as reservas dos campos e 

descobertas existentes. Tal procedimento foi efetuado para os volumes definidos para os dois 

cenários (Quadro 8.6). O resultado é apresentado nos gráficos log-log das Figuras 8.10 e 

8.11, onde estão plotados campos e descobertas existentes, bem como os campos hipotéticos 

obtidos a partir da subdivisão dos recursos não-descobertos (Quadro 8.6). No eixo das 

ordenadas, estão plotados os volumes (em m3 de petróleo equivalente) de cada 

campo/descoberta, enquanto no eixo das abcissas, plotou-se a classificação dos mesmos por 

ordem decrescente de volume (“1” para o maior, “2” para o seguinte, e assim sucessivamente).  

A combinação entre quantidade e tamanho dos campos hipotéticos usada em cada cenário 

foi aquela que permitiu chegar mais próximo de uma curva de distribuição parabólica de 

campos de petróleo idealizada para a bacia. As tentativas de ajuste por meio de regressão 

resultaram em coeficientes de correlação médios a baixos. Esta dificuldade no ajuste 

provavelmente se deve (i) à proporção relativamente alta de descobertas (número maior que 

o de campos) com volumes na mesma faixa de valor (não deve refletir volumes geológicos) e 

(ii) baixos volumes de recursos não descobertos disponíveis para distribuição em campos 

hipotéticos (possivelmente devido exclusão de áreas de restrição legal). 
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Quadro 8.6 – Volumes (em MMm3 de petróleo equivalente) por tipo de UP nos cenários de 
atividade “média” e “alta” 

Tipo de UP 

Atividade Média Atividade Alta 

Petróleo Gás Total Petróleo Gás Total 

RESERVA 
(Campos de Arara Azul, Araracanga, Carapanaúba, 

Cupiúba, Leste Do Urucu, Rio Urucu, Sudoeste Urucu) 
55,04 123,41 178,45 56,13 130,49 186,62 

RECURSOS CONTINGENTES 
(Descobertas do SOL-T-168-A, SOL-T-168-A, SOL-T-

169-A, SOL-T-169-A, SOL-T-170-A, SOL-T-191-A, 
SOL-T-192-A, SOL-T-194-A) 

3,25 26,32 29,57 5,75 46,41 52,16 

RECURSO NÃO DESCOBERTO 
(Área Concedida) 

5,39 25,55 30,94 9,78 46,52 56,30 

RECURSO NÃO DESCOBERTO 
(Área da União*) 

4,88 22,19 27,07 8,86 40,40 49,26 

* Inclui o volume de gás do campo do Juruá. 

O resultado também é apresentado nos Quadros 8.7 e 8.8, que listam os campos existentes 

e os “campos hipotéticos” criados para alcançar o ajuste da distribuição em cada cenário. No 

caso dos recursos não convencionais, por conta de sua forma de ocorrência, não foi 

necessário “discretizar” os volumes totais em campos individuais para definição das atividades 

e da infraestrutura de produção e escoamento. 
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Figura 8.10 – Gráfico log-log usado para distribuir os recursos contingentes e não descobertos 
convencionais em campos hipotéticos para o cenário de atividade “média”. O gráfico cruza 
valores de volume de petróleo (em m3 equivalente), no eixo das ordenadas, com a classificação 
dos campos por ordem decrescente de volume (“1” para o maior, “2” para o seguinte, e assim 
sucessivamente), no eixo das abcissas. Os pontos representam campos existentes e hipotéticos 
ajustados, e a curva tracejada, o melhor ajuste para a distribuição de campos. 

 
Figura 8.11 – Gráfico log-log usado para distribuir os recursos contingentes e não descobertos 
convencionais em campos hipotéticos para o cenário de atividade “alta”. O gráfico cruza valores 
de volume de petróleo (em m3 equivalente), no eixo das ordenadas, com a classificação dos 
campos por ordem decrescente de volume (“1” para o maior, “2” para o seguinte, e assim 
sucessivamente), no eixo das abcissas. Os pontos representam campos existentes e hipotéticos 
ajustados, e a curva tracejada, o melhor ajuste para a distribuição de campos. 
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Quadro 8.7 - Resultado do procedimento de ajuste da curva de distribuição de campos para o 
cenário de atividade “média” mostrado no gráfico da Figura 8.11. Estão listados os campos 

existentes, cujas reservas são pré-definidas (ver Quadro 8.6), e os campos hipotéticos, 
gerados a partir da subdivisão dos recursos contingentes e não-descobertos 

Recurso Tipo Nome 

Contingente Campo  JURUA_M 

Contingente Descoberta SOL-T-168-M (1HRT3AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-168-M (1MR1AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-169-M (1HRT2AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-169-M (1HRT8AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-170-M (1HRT1AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-191-M (1HRT9AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-192-M (1HRT5AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-194-M (1HRT4AM) 

Não Descoberto (concessão) Campo hipotético Campo Hipotético RNDE01_M 

Não Descoberto (união) Campo hipotético Campo Hipotético RNDU01_M 

 

Quadro 8.8 - Resultado do procedimento de ajuste da curva de distribuição de campos para o 
cenário de atividade “alta” mostrado no gráfico da Figura 8.12. Estão listados os campos 

existentes, cujas reservas são pré-definidas (ver Quadro 8.6), e os campos hipotéticos, gerados 
a partir da subdivisão dos recursos contingentes e não-descobertos 

Recurso Tipo Nome 

Contingente Campo  JURUA_M 

Contingente Descoberta SOL-T-168-M (1HRT3AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-168-M (1MR1AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-169-M (1HRT2AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-169-M (1HRT8AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-170-M (1HRT1AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-191-M (1HRT9AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-192-M (1HRT5AM) 

Contingente Descoberta SOL-T-194-M (1HRT4AM) 

Não Descoberto (concessão) Campo hipotético Campo Hipotético RNDE01_A 

Não Descoberto (concessão) Campo hipotético Campo Hipotético RNDE02_A 

Não Descoberto (concessão) Campo hipotético Campo Hipotético RNDE03_A 

Não Descoberto (concessão) Campo hipotético Campo Hipotético RNDE04_A 

Não Descoberto (união) Campo hipotético Campo Hipotético RNDU01_A 

Não Descoberto (união) Campo hipotético Campo Hipotético RNDU02_A 
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8.4.2 Cenários de Desenvolvimento das Atividades de Petróleo e Gás Natural 

Neste item, apresentam-se os cenários construídos a partir das listas de descobertas e 

campos (existentes e hipotéticos; Quadros 8.7 e 8.8) e das curvas de produção projetadas 

pela EPE (2020-2039; Figuras 8.2, 8.3 e 8.4), considerando o contexto operacional, logístico 

e de E&P da região e aplicando a metodologia descrita anteriormente. Conforme visto no item 

5 – Caracterização da atividade, o modelo adotado nos sete campos atualmente em produção, 

todos operados pela Petrobras, compreende a interligação dos campos de menor porte em 

um polo de processamento central localizado próximo aos campos de maior porte (Polo 

Arara). Esse modelo de produção e as demais atividades exploratórias minimizam a abertura 

de clareiras e estradas, priorizando o transporte de equipamentos e insumos por via aérea e 

fluvial. Os cenários de desenvolvimento foram elaborados a partir da premissa de que novos 

campos de produção utilizarão esse mesmo modelo. Vale ressaltar também que considerou-

se que mesmo para as novas atividades petrolíferas deverão ser utilizadas como base de 

apoio as cidades de Carauari, Tefé e Coari. 

Conforme explicado na introdução, os cenários de desenvolvimento combinam variações no 

tipo de recursos (convencionais e não convencionais) e no nível de intensidade das atividades 

de E&P (média e alta): 

 atividade “média” para recursos convencionais; 

 atividade “alta” para recursos convencionais; 

 atividade “média” para recursos convencionais e não convencionais; 

 atividade “alta” para recursos convencionais e “média” para não convencionais. 

8.4.2.1 – Cenário 1: atividade "média" para recursos convencionais 

As atividades e infraestrutura previstas para o cenário de atividade "média" para recursos 

convencionais são resumidas no Quadro 8.9. O cenário prevê a aquisição de 1700 km de 

linhas sísmicas, perfuração de 7 poços exploratórios e 5 de avaliação, e de 116 poços 

explotatórios nos campos e descobertas (Quadro 8.9). Também prevê a instalação de 

unidades de processamento e tanques de óleo e de gás, manifolds, dutos multifásicos, 

oleodutos, gasodutos e terminais aquaviários. 

Para o campo do Juruá, assumiu-se que o escoamento do gás se daria por duto até o Polo 

Arara, onde ocorreria o processamento e subsequente transporte por gasoduto até Manaus. 

No caso das descobertas, assumiu-se que escoamento de uma eventual produção de petróleo 
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se daria por duto e balsa e o escoamento do gás seria realizado por dutos ligados à 

infraestrutura do Campo do Juruá ou do Polo Arara, a depender da localização geográfica 

(Quadro 8.9). 

Nos casos do campo hipotético associado às áreas contratadas (blocos na fase exploratória) 

e do campo hipotético localizado em áreas da união são levantadas duas alternativas de 

escoamento. Nos locais onde a distância até o gasoduto Coari-Manaus é inferior a 50 km, 

assume-se que o escoamento do gás se daria por meio de duto, e onde a distância é maior, 

admite-se a possibilidade de uso de plantas de liquefação e transporte por balsas. 
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Quadro 8.9 - Resumo das atividades e da infraestrutura previstas para o Cenário 1: atividade "média" para recursos convencionais 
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Observações 

Campo  JURUA_M 0 0 1 20   1 2   2 2   1 1 
Escoamento do gás por duto (~120km) até 
o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-168-M (1HRT3AM) 0 0 1 11         1 1   1 1 
Escoamento do gás por duto (~30km) até 
MR-1 e daí até Juruá e, em seguida, o Polo 
Arara 

Descoberta SOL-T-168-M (1MR1AM) 0 0 0 4           1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até 
Juruá e daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-169-M (1HRT2AM) 0 0 0 2           1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até 
Juruá e daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-169-M (1HRT8AM) 0 0 0 3           1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até 
Juruá e daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-170-M (1HRT1AM) 0 0 0 6         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~10km) até 
Araracanga e daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-191-M (1HRT9AM) 0 0 0 4           1   1   
Escoamento do gás por duto (~30km) até 
Juruá e daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-192-M (1HRT5AM) 0 0 0 4         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até 
Juruá e daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-194-M (1HRT4AM) 0 0 0 4           1   1   
Escoamento do gás por duto (~5km) até 
Carapanaúba e daí até o Polo Arara 

Campo hipotético Campo Hipotético 
RNDE01_M 

500 3 2 40 1 1 1 1 3 2   1 1 

Campo localizado em bloco concedido, com 
processamento próprio e monetização 
variável (GNL vs. duto) a depender da 
distância até gasoduto Coari-Manaus 

Campo hipotético Campo Hipotético 
RNDU01_M 

1200 4 2 18 1 1 1 1 2 2   1 1 

Campo localizado em área da união, com 
processamento próprio e monetização 
variável (GNL vs. duto) a depender da 
distância até gasoduto Coari-Manaus 
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8.4.2.2 – Cenário 2: atividade "alta" para recursos convencionais 

As atividades e infraestrutura previstas para o cenário de atividade "alta" para recursos 

convencionais são resumidas no Quadro 8.10. O cenário prevê a aquisição de 2200 km de 

linhas sísmicas, perfuração de 21 poços exploratórios e 13 de avaliação, e de 247 poços 

explotatórios nos campos e descobertas (Quadro 8.10). Também prevê a instalação de 

unidades de processamento e tanques de óleo e de gás, manifolds, dutos multifásicos, 

oleodutos, gasodutos e terminais aquaviários.  

Para o campo do Juruá, assumiu-se que o escoamento do gás se daria por duto até o Polo 

Arara, onde ocorreria o processamento e subsequente transporte por gasoduto até Manaus. 

No caso das descobertas, assumiu-se que escoamento de uma eventual produção de petróleo 

se daria por duto e balsa e o escoamento do gás seria realizado por dutos ligados à 

infraestrutura do Campo do Juruá ou do Polo Arara, a depender da localização geográfica 

(Quadro 8.10). 

No que concerne aos campos hipotéticos, os mesmos foram agrupados em “polos” de 

produção, de modo a otimizar o uso dos recursos e viabilizar economicamente as 

acumulações de pequeno porte. Foram considerados dois polos de produção: um que abarca 

os campos hipotéticos associados a áreas concedidas e outro relacionados a áreas da união. 

Como discutido no cenário anterior, existem duas alternativas de escoamento para estes 

polos. Onde a distância até o gasoduto Coari-Manaus é inferior a 50 km, assume-se que o 

escoamento do gás se daria por meio de duto, e onde a distância é maior, admite-se a 

possibilidade de uso de plantas de liquefação e transporte por balsas. 
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Quadro 8.10 - Resumo das atividades e da infraestrutura previstas para o Cenário 2: atividade "alta" para recursos convencionais 

Tipo Nome 
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Observações 

Campo JURUA_A 0 0 1 28   1 2   3 3   1 1 
Escoamento do gás por duto (~120km) até o Polo 
Arara 

Descoberta SOL-T-168-A (1HRT3AM) 0 0 1 25         3 1   1 1 
Escoamento do gás por duto (~30km) até MR-1 e 
daí até Juruá e, em seguida, o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-168-A (1MR1AM) 0 0 0 9         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e 
daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-169-A (1HRT2AM) 0 0 0 2           1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e 
daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-169-A (1HRT8AM) 0 0 0 8         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e 
daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-170-A 0 0 0 13         2 1   1   
Escoamento do gás por duto (~10km) até 
Araracanga e daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-191-A 0 0 0 8         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~30km) até Juruá e 
daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-192-A 0 0 0 11         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e 
daí até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-194-A 0 0 0 5           1   1   
Escoamento do gás por duto (~5km) até 
Carapanaúba e daí até o Polo Arara 

Campo hipotético Campo Hipotético RNDE01_A 

700 

3 2 75 

1 1 1 1 6 4   1? 1? 

Polo de produção localizado em blocos 
concedidos, com processamento próprio e 

monetização variável (GNL vs. duto) a depender 
da distância até gasoduto Coari-Manaus 

Campo hipotético Campo Hipotético RNDE02_A 4 2 15 

Campo hipotético Campo Hipotético RNDE03_A 3 2 1 

Campo hipotético Campo Hipotético RNDE04_A 3 2 1 

Campo hipotético Campo Hipotético RNDU01_A 
1500 

4 2 44 
1 1 1 1 3 3   1? 1? 

Polo localizado em área da união, com 
processamento próprio e monetização variável 

(GNL vs. duto) a depender da distância até 
gasoduto Coari-Manaus Campo hipotético Campo Hipotético RNDU02_A 4 2 2 
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8.4.2.3 – Cenários 3 e 4: atividade “média” e "alta" para recursos convencionais e 

“média” para recursos não convencionais 

Os Quadros 8.11 e 8.12 resumem as atividades e infraestrutura relacionadas com a 

exploração e produção de recursos convencionais, respectivamente nos cenários “média” e 

de “alta”, acrescidas das atividades associadas aos recursos não convencionais.  

Conforme explicado na metodologia (8.2.2.1 – Projeção das Atividades e Infraestrutura de 

E&P, Recursos não convencionais), o cenário de recursos não convencionais concentrou a 

operação na região do Polo do Rio Urucu, assumindo-se uma área de produção equivalente 

ao dobro da área dos campos existentes. O cenário prevê a perfuração de 358 poços 

explotatórios voltados para a produção de gás de folhelho (Quadro 8.11 e 8.12). 

 

 

 

 

 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    281

Quadro 8.11 - Resumo das atividades e da infraestrutura previstas para o Cenário 3: atividade "média" para recursos convencionais e não convencionais 

Tipo Nome 
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Observações 

Campo  JURUA_M 0 0 1 20   1 2   2 2   1 1 Escoamento do gás por duto (~120km) até o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-168-M (1HRT3AM) 0 0 1 11         1 1   1 1 
Escoamento do gás por duto (~30km) até MR-1 e daí até Juruá e, 
em seguida, o Polo Arara 

Descoberta SOL-T-168-M (1MR1AM) 0 0 0 4           1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e daí até o Polo 
Arara 

Descoberta SOL-T-169-M (1HRT2AM) 0 0 0 2           1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e daí até o Polo 
Arara 

Descoberta SOL-T-169-M (1HRT8AM) 0 0 0 3           1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e daí até o Polo 
Arara 

Descoberta SOL-T-170-M (1HRT1AM) 0 0 0 6         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~10km) até Araracanga e daí até o 
Polo Arara 

Descoberta SOL-T-191-M (1HRT9AM) 0 0 0 4           1   1   
Escoamento do gás por duto (~30km) até Juruá e daí até o Polo 
Arara 

Descoberta SOL-T-192-M (1HRT5AM) 0 0 0 4         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e daí até o Polo 
Arara 

Descoberta SOL-T-194-M (1HRT4AM) 0 0 0 4           1   1   
Escoamento do gás por duto (~5km) até Carapanaúba e daí até o 
Polo Arara 

Campo hipotético Campo Hipotético RNDE01_M 500 3 2 40         3 2   1 1 
Campo localizado em bloco concedido, com processamento próprio 
e monetização variável (GNL vs. duto) a depender da distância até 
gasoduto Coari-Manaus 

Campo hipotético Campo Hipotético RNDU01_M 1200 4 2 18 1 1 1 1 2 2   1 1 
Campo localizado em área da união, com processamento próprio e 
monetização variável (GNL vs. duto) a depender da distância até 
gasoduto Coari-Manaus. Mapa da Figura 8.16. 

Rec. Não-Convencionais 

LESTE DO URUCU 0 0 0 18 

1 2 2 

  2 2       

Produção de gás de folhelho usando a infraestrutura de 
processamento e escoamento do Polo Arara 

RIO URUCU 0 0 0 18   2 2       

ARARACANGA 0 0 0 44   2 2       

ARARA AZUL 0 0 0 44   2 2       

SUDOESTE URUCU 0 0 0 69   2 2       

CUPIÚBA 0 0 0 88   2 2       

CARAPANAÚBA 0 0 0 77   2 2       
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Quadro 8.12 - Resumo das atividades e da infraestrutura previstas para o Cenário 4: atividade "alta" para recursos convencionais e "média" para não convencionais 

Tipo Nome 
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Observações 

Campo JURUA_A 0 0 1 28   1 2   3 3   1 1 Escoamento do gás por duto (~120km) até o Polo Arara 

Descoberta 

SOL-T-168-A (1HRT3AM) 0 0 1 25         3 1   1 1 
Escoamento do gás por duto (~30km) até MR-1 e daí até Juruá e, 
em seguida, o Polo Arara 

SOL-T-168-A (1MR1AM) 0 0 0 9         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e daí até o Polo 
Arara 

SOL-T-169-A (1HRT2AM) 0 0 0 2           1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e daí até o Polo 
Arara 

SOL-T-169-A (1HRT8AM) 0 0 0 8         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e daí até o Polo 
Arara 

SOL-T-170-A 0 0 0 13         2 1   1   
Escoamento do gás por duto (~10km) até Araracanga e daí até o 
Polo Arara 

SOL-T-191-A 0 0 0 8         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~30km) até Juruá e daí até o Polo 
Arara 

SOL-T-192-A 0 0 0 11         1 1   1   
Escoamento do gás por duto (~25km) até Juruá e daí até o Polo 
Arara 

SOL-T-194-A 0 0 0 5           1   1   
Escoamento do gás por duto (~5km) até Carapanaúba e daí até o 
Polo Arara 

Campo hipotético 

Campo Hipotético RNDE01_A 700 3 2 75 

1 1 1 1 6 4 1 1 1 
Polo de produção com processamento próprio localizado em blocos 
concedidos. Escoamento do óleo por duto-balsa e do gás por meio 

de duto conectado ao gasoduto Coari-Manaus 

Campo Hipotético RNDE02_A   4 2 15 

Campo Hipotético RNDE03_A   3 2 1 

Campo Hipotético RNDE04_A   3 2 1 

Campo Hipotético RNDU01_A 1500 4 2 44 
1 1 1 1 3 3   1 1 

Polo localizado em área da união, com processamento próprio e 
monetização via GNL (vs. duto até gasoduto Coari-Manaus). Mapa 

da Figura 8.17 Campo Hipotético RNDU02_A   4 2 2 

Rec. Não-
Convencionais 

LESTE DO URUCU 0 0 0 18 

1 2 2 

  2 2       

Produção de gás de folhelho usando a infraestrutura de 
processamento e escoamento do Polo Arara 

RIO URUCU 0 0 0 18   2 2       

ARARACANGA 0 0 0 44   2 2       

ARARA AZUL 0 0 0 44   2 2       

SUDOESTE URUCU 0 0 0 69   2 2       

CUPIÚBA 0 0 0 88   2 2       

CARAPANAÚBA 0 0 0 77   2 2       
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8.4.3 Síntese dos Cenários 

Os cenários de desenvolvimento correspondem a cenários hipotéticos construídos com base 

em estimativas de desenvolvimento da indústria em um horizonte de 20 anos. A metodologia 

de construção dos cenários usou curvas de produção de petróleo e gás elaboradas pela EPE 

como base para estimar a intensidade, natureza e extensão das atividades de E&P na região 

em estudo. O Quadro 8.13 apresenta o resumo dos cenários avaliados. 

Quadro 8.13 - Números totais para os cenários avaliados 

Cenário 
Sísmica 

(km) 

Número de 
Poços 

exploratórios 

Número de 
Poços 

explotatórios 
(adicionais ao 

cenário de 
referência) 

Número de 
Poços 

explotatórios 
(total) 

Volume 
produção (mil 
m3 equiv./dia) 
(adicionais ao 

cenário de 
referência) 

Volume 
produção 

(mil m3 
equiv./dia 

Totais) 

Referência 0 0 285 285 131,42 131,42 

Média atividade 1.700 13 116 401 266,03 397,45 

Média atividade + 
gás de folhelho 

1.700 13 474 759 266,15 397,57 

Alta atividade 2.200 35 247 532 344,34 475,76 

Alta atividade + 
gás de folhelho 

2.200 35 605 890 344,46 475,88 

*poços explotatórios = poços de produção, injetores e outros tipos de poços associados à produção 

Os resultados apontam para um total de 397 mil m3 equivalente no cenário de atividades 

média (adicionando o volume do cenário de referência), e 475 mil m3 equivalente no cenário 

de alta atividade. Para os cenários que incluem gás de folhelho (recursos não convencionais), 

são adicionados 0,12 mil m3 equivalente. Vale lembrar que a maior parte desses volumes 

corresponde a gás natural e não petróleo. Os royalties gerados serão proporcionais aos 

volumes de produção. 

Quanto à pesquisa sísmica, para o Cenário de referência não foi avaliada a necessidade de 

novos esforços. Em relação aos cenários de desenvolvimento, para o cenário de média 

atividade para recursos convencionais, estimou-se necessidade de sísmica de 1700 km nos 

campos hipotéticos, enquanto para o cenário de alta intensidade de recursos convencionais, 

a sísmica aumenta para 2200 km. Para os cenários em que é simulado o desenvolvimento de 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    284

gás de folhelho, não foi estimada a necessidade de sísmica adicional. Por outro lado, com 

relação ao descomissionamento, é esperada a desativação de oito estruturas no Cenário de 

referência para o horizonte do estudo e não foi avaliado o descomissionamento para os 

cenários de desenvolvimento, por não ser esperada essa atividade para estes cenários. 

Todo o escoamento dos campos descobertos deverá ser feito por duto até o Polo Arara. Para 

os campos hipotéticos, a logística de transporte dependerá da distância até o gasoduto Coari-

Manaus e essa questão será tratada nas Opções estratégicas de desenvolvimento. Por fim, a 

produção de gás de folhelho utilizará a infraestrutura de processamento e escoamento do 

Polo Arara. 
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8.5 Análise de Impactos Estratégicos dos Cenários 

A Análise de Impactos Ambientais objetiva qualificar os impactos operacionais e gerados por 

acidentes nas atividades da indústria de petróleo decorrentes dos cenários de 

desenvolvimento propostos para a região. 

A presente análise utiliza os insumos das características dos cenários de desenvolvimento, 

análise histórica de acidentes, hipóteses acidentais que possam evoluir para derramamento 

de óleo e as simulações de dispersão de óleo realizadas para analisar os impactos 

operacionais e gerados por acidentes identificados no item 5.10 (Capítulo Caracterização da 

Atividade).  

Essa análise é realizada sobre os indicadores dos Fatores Críticos de Decisão (FCDs) 

considerados receptores dos impactos ambientais estratégicos associados às atividades de 

exploração (pesquisa sísmica e perfuração de poços) e produção de hidrocarbonetos. A fase 

de transporte não foi considerada devido à incerteza quanto ao modal a ser utilizado. O 

descomissionamento também não foi considerado por não haver estimativa dessa fase no 

horizonte avaliado. 

O objetivo desta seção é comparar os cenários, apresentando seus efeitos positivos sobre as 

Oportunidades e negativos sobre os Riscos identificados, a partir do respectivo nível de 

significância. 

8.5.1 Premissas da Análise de impactos dos Cenários 

A análise de impactos dos cenários de desenvolvimento da indústria de O&G na Bacia do 

Solimões foi estruturada considerando as premissas elencadas abaixo. 

1. Somente os impactos ambientais definidos como estratégicos foram empregados na 

comparação entre os cenários de desenvolvimento; 

2. Foram considerados os impactos associados às atividades de pesquisa sísmica, 

perfuração de poços e produção de hidrocarbonetos (a qual incorpora, para esta 

análise, os impactos ambientais relacionados à operação das unidades de 

processamento, tanques, manifolds e terminais aquaviários). Não se considerou 

transporte ou descomissionamento; 

3. Para esta análise comparativa, os indicadores foram agrupados de acordo com 

afinidades e semelhanças nas respostas esperadas diante dos efeitos (positivo ou 

negativo) dos impactos ambientais estratégicos; 
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4. Consideram-se seis níveis de significância dos efeitos dos impactos ambientais 

estratégicos incidentes sobre os indicadores dos FCDs; 

5. Como os cenários de desenvolvimento não são espacializados, não houve análise 

espacial da abrangência dos impactos. A consideração da expressão dos impactos 

sobre a ocorrência espacial dos indicadores foi realizada na Análise comparativa das 

opções estratégicas (item 8.6.4). 

8.5.2 Avaliação de Impactos Ambientais Estratégicos 

Do conjunto de impactos identificados para as Fases de Pesquisa Sísmica, Perfuração 

Exploratória e Produção (item 5.10 – Caracterização da atividade), foram selecionados os 

impactos de abrangência regional e global para compor o conjunto de impactos estratégicos. 

Além desses, foi selecionado o impacto “Alteração do cotidiano das comunidades locais”, por 

também possuir caráter estratégico, ao se relacionar com eventuais conflitos. 

Os impactos estratégicos foram contrastados aos indicadores dos Fatores Críticos de 

Decisão, que representam receptores dos efeitos gerados pelas atividades de petróleo e gás 

natural (Quadro 8.14). Os indicadores foram organizados em Oportunidades e Riscos, de 

acordo com os resultados da Análise de tendências (ver item 8.3.4). Dentro desses dois 

grupos, os indicadores foram reunidos em subgrupos, de acordo com afinidades e 

semelhanças nas respostas esperadas diante dos impactos positivos (Oportunidades) e 

negativos (Riscos).  

Os demais impactos de abrangência local e pontual identificados e avaliados no Capítulo 5 – 

Caracterização da Atividade não são necessariamente menos importantes e serão 

considerados nas recomendações ao Licenciamento Ambiental, com a proposição das 

respectivas medidas de mitigação. 
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Quadro 8.14 - Impactos Estratégicos vs Indicadores Afetados 

    Indicadores / Impactos estratégicos 
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1 

Orçamento Municipal X X                   

Estrutura hospitalar X X                   

Saneamento Básico X X                   

2 Nível de emprego   X  X                 

R
is

co
s 

1 

Áreas de uso tradicional         X X X X X   X 

Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas         X X X X X   X 

Povos indígenas/indígenas isolados         X X X X X X  X 

2 

Unidades de Conservação         X X X X X   X 

Patrimônio natural         X X X X X   X 

Comunidades tradicionais         X X X X X  X X 

Projetos de Assentamento e Território Quilombola         X X X X X   X 

3 

Resolução de conflitos fundiários           X X   X   X 

Ações civis públicas, pleiteando direitos indígenas           X X   X   X 

Organização Social           X X   X  X X 

Rituais e práticas culturais           X X   X   X 

4 

Lagos e Várzeas   X X X   X X X       

Dinâmica demográfica   X X X   X X X   X   

Distribuição de espécies de peixes sobre-explotadas   X X X   X X X       

Qualidade da Água   X X X   X X X       

Áreas de ocorrência de peixe-boi (Trichechus inungis)   X X X   X X X       

Locais de desova de quelônios (tartarugas)   X X X   X X X       

Áreas de acordo de pesca e de manejo de pirarucu (Arapaima gigas)   X X X   X X X       

Locais de reprodução de peixes   X X X   X X X       

Terras caídas   X X X   X X X       

5 
Espécies de peixes endêmicas       X   X           

Igarapé de primeira e segunda ordem       X   X           

6 
Aquífero       X   X           

Abastecimento de água        X   X           
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Para subsidiar a análise comparativa dos cenários, seus parâmetros quantitativos (ver item 

8.4.3 – Conclusões dos cenários) foram convertidos em graus de magnitude, conforme o 

Quadro 8.15. Tais magnitudes foram atribuídas aos impactos estratégicos associados a cada 

cenário, conforme o Quadro 816. 

 

Quadro 8.15 - Graus de magnitude das atividades de O&G para os cenários avaliados 

Cenários 
Pesquisa 
Sísmica 

(PS) 

Perfuração 
Exploratória 
(número de 

poços) 

Perfuração 
Explotatória 
(número de 

poços) 

Volume / 
Royalties 

Referência 0 0 1 1 

Média atividade 1 1 1,5 3 

Média atividade + Gás de Folhelho 1 1 2,5 3 

Alta atividade 1,5 3 2 3,5 

Alta atividade + Gás de Folhelho 1,5 3 3 3,5 
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Quadro 8.16 - Magnitudes atribuídas aos impactos estratégicos associados a Cenário de Desenvolvimento 

Código IMPACTO AMBIENTAL Natureza 
Abrangência 

Espacial 
Fase 

CENÁRIOS 

Referência Média atividade Média atividade + Gás de Folhelho Alta atividade Alta atividade + Gás de Folhelho 

PS Pexp Ppro Vol Soma PS Pexp Ppro Vol Soma PS Pexp Ppro Vol Soma PS Pexp Ppro Vol Soma PS Pexp Ppro Vol Soma 

A 
Alterações nas arrecadações de impostos, 
tributos e Participações Governamentais 

Positivo Regional 
PERF 
/PROD 

NA 0 1 1 2 NA 1 1,5 3 5,5 NA 1 2,5 3 6,5 NA 3 2 3,5 8,5 NA 3 3 3,5 9,5 

B Dinamização da economia Positivo Regional 
PS / PERF / 

PROD 
0 0 1 1 2 1 1 1,5 3 6,5 1 1 2,5 3 7,5 1,5 3 2 3,5 10 1,5 3 3 3,5 11 

C Geração de empregos (diretos e indiretos) Positivo Regional 
PS / PERF / 

PROD 
0 0 1 1 2 1 1 1,5 3 6,5 1 1 2,5 3 7,5 1,5 3 2 3,5 10 1,5 3 3 3,5 11 

D 
Contribuição para a intensificação do fenômeno 
das Mudanças Climáticas Globais (Emissões de 
gases de efeito estufa) 

Negativo Global 
PERF 
/PROD 

NA 0 1 1 2 NA 1 1,5 3 5,5 NA 1 2,5 3 6,5 NA 3 2 3,5 8,5 NA 3 3 3,5 9,5 

E 
Risco de indução de abalos sísmicos (Gás de 
folhelho) 

Negativo 
Local/ 

Regional 
PROD NA NA 1 1 2 NA NA 1,5 3 4,5 NA NA 2,5 3 5,5 NA NA 2 3,5 5,5 NA NA 3 3,5 6,5 

F 

Contaminação do solo e da água (superficial e 
subterrânea - por disposição de resíduos e 
efluentes, incluindo cascalhos e fluidos de 
perfuração; e por descargas acidentais de 
poluentes para o ambiente) 

Negativo 
Local/ 

Regional 
PERF/ 
PROD 

NA 0 1 1 2 NA 1 1,5 3 5,5 NA 1 2,5 3 6,5 (13)* NA 3 2 3,5 8,5 NA 3 3 3,5 9,5 (19)* 

G Alteração nas dinâmicas hidroviárias  Negativo Regional 
PS / PERF / 

PROD 
0 0 1 1 2 1 1,5 1,5 3 6,5 1 1 2,5 3 7,5 1,5 3 2 3,5 10 1,5 3 3 3,5 11 

H Geração de fluxo demográficos Negativo Regional PS/PERF 0 0 NA NA 0 1 1 NA NA 2 1 1 NA NA 2 1,5 3 NA NA 4,5 1,5 3 NA NA 4,5 

I Geração de expectativas na população Negativo Regional PS / PERF 0 0 NA NA 0 1 1 NA NA 2 1 1 NA NA 2 1,5 3 NA NA 4,5 1,5 3 NA NA 4,5 

J Pressão sobre os serviços públicos Negativo Regional PERF/PROD NA 0 1 1 2 NA 1 1,5 3 4,5 NA 1 2,5 3 6,5 NA 3 2 3,5 8,5 NA 3 3 3,5 9,5 

K Alteração do cotidiano das comunidades locais Negativo Local PS/PERF 0 1 NA NA 1 1 1 NA NA 2 1 1 NA NA 2 1,5 3 NA NA 4,5 1,5 3 NA NA 4,5 

PS = pesquisa sísmica; Pexp = número de poços exploratórios; Ppro = número de poços de produção; Vol = Volume; NA = não se aplica a essa fase 
* O impacto de código F [Contaminação do solo e da água (superficial e subterrânea - por descargas acidentais de poluentes para o ambiente)], associado a evento acidental, foi considerado de maior risco para a atividade de E&P de gás de folhelho. 
Portanto, a soma das fases deste impacto para os cenários Média atividade+ gás de folhelho e Alta atividade + gás de folhelho foi dobrada. 
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O nível de significância dos impactos ambientais estratégicos para cada cenário foi 

estabelecido a partir da soma do conjunto de graus de magnitude associada aos impactos 

das atividades (pesquisa sísmica, número de poços exploratórios, número de poços de 

produção e volume/royalties – coluna Soma). 

Seis níveis de significância foram definidos a partir da comparação da pontuação total da 

incidência de um conjunto de impactos sobre o agrupamento de indicadores por cenário em 

relação ao cenário de referência, de acordo com os parâmetros apresentados no Quadro 8.17 

e aplicados no Quadro 8.18. 

Quadro 8.17 - Níveis de significância dos efeitos (positivos e negativos) dos impactos 
ambientais incidentes sobre os indicadores 

Intervalos de classe 

Efeito negativo Efeito positivo 

--- -- - + ++ +++ 

Significante Efeito negativo 
intermediário 

Efeito negativo 
menor 

Efeito 
positivo 
menor 

Efeito 
positivo 

intermediário 
Significante 

> 5 x VR Entre 4 a 5 do 
VR ≤ 4 x VR ≤ 4 x VR Entre 4 a 5 

do VR  > 5 x VR 

VR= valor do Cenário de referência 

 

 

 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    291

Quadro 8.18 - Pontuação total e classificação do nível de significância dos agrupamentos dos Indicadores por Cenário de Desenvolvimento 

    Indicadores / Impactos estratégicos 
Impactos 

Estratégicos 
Valor do Cenário de 

Referência (VR) 
Intervalos de classe 

Cenário 1 - Média 
Atividade 

Cenário 2 - Média 
Atividade + Gás de 

Folhelho 
Cenário 3 - Alta Atividade 

Cenário 4 - Alta Atividade + 
Gás de Folhelho 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
es

 

1 

Orçamento Municipal 

A, B (2+2) 4  

≤ 16 5,5+6,5 6,5+7,5 8,5+10 9,5+11 

Estrutura hospitalar 16,1 a 20 12 14 18,5 20,5 

Saneamento Básico >20         

2 Nível de emprego B, C (2+2) 4 

<16 6,5+6,5 7,5+7,5 10+10 11+11 

16,1 a 20 13 15 20 22 

>20         

R
is

co
s 

1 

Áreas de uso tradicional 

E, F, G, H, I, J, K 
(2+2+2+0+0+2+1) 9 

≤ 36 4,5+5,5+6,5+2+2+4,5+2 5,5+13+7,5+2+2+6,5+2 5,5+8,5+10+4,5+4,5+8,5+4,5 6,5+19+11+4,5+4,5+9,5+4,5 

Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas 36,1 a 45 27 38,5 46 59,5 

Povos indígenas/indígenas isolados > 45         

2 

Unidades de Conservação 

E, F, G, H, I, J, K 
(2+2+2+0+0+2+1) 9 

≤ 36 4,5+5,5+6,5+2+2+4,5+2 5,5+13+7,5+2+2+6,5+2 5,5+8,5+10+4,5+4,5+8,5+4,5 6,5+19+11+4,5+4,5+9,5+4,5 

Patrimônio natural 
36,1 a 45 

27 38,5 46 59,5 Comunidades tradicionais 

Projetos de Assentamento e Território Quilombola > 45 

3 

Resolução de conflitos fundiários 

F, G, I, J, K 
(2+2+0+2+1) 7 

≤ 28 5,5+6,5+2+4,5+2 13+7,5+2+6,5+2 8,5+10+4,5+8,5+4,5 19+11+4,5+9,5+4,5 

Ações civis públicas 
28,1 a 35 

20,5 31 36 48,5 Organização Social 

Rituais e práticas culturais > 35 

4 

Lagos e Várzeas 

B, C, D, F, G, H, J 
(2+2+2+2+2+0+2) 12 

≤ 48 

6,5+6,5+5,5+5,5+6,5+2+4,5 7,5+7,5+6,5+13+7,5+2+6,5 10+10+8,5+8,5+10+4,5+8,5 11+11+9,5+19+11+4,5+9,5 

Dinâmica demográfica 

37 50,5 60 75,5 

Distribuição de espécies de peixes sobre-explotadas 

Qualidade da Água 

48,1 a 60 Áreas de ocorrência de peixe-boi (Trichechus inungis) 

Locais de desova de quelônios (tartarugas) 

Áreas de acordo de pesca e de manejo de pirarucu (Arapaima gigas) 

> 60 Locais de reprodução de peixes 

Terras caídas 

5 
Espécies de peixes endêmicas 

D, F (2+2) 4 

≤ 16 5,5+5,5 6,5+13 8,5+8,5 9,5+19 

1,1 a 20 
11 19,5 17 28,5 

Igarapé de primeira e segunda ordem > 20 

6 
Aquífero 

D, F (2+2) 4 

≤ 16 5,5+5,5 6,5+13 8,5+8,5 9,5+19 

16,1 a 20 
11 19,5 17 28,5 

Abastecimento de água  > 20 

 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    292

A partir da análise da interação entre os impactos ambientais das atividades da indústria de 

óleo e gás e os indicadores e tendo-se em vista as Linhas de Tendência dos Cenários de 

Desenvolvimento propostos neste EAAS, para os próximos vinte anos, foi construído o 

Quadro 8.20. Este quadro apresenta a evolução prevista para os indicadores ambientais 

analisados, sob a ação de cada um dos cinco cenários propostos, nos quais o Cenário de 

Referência indica a manutenção da tendência atual das atividades da indústria de óleo e gás, 

que já tem lugar na Região Amazônica. 

É importante salientar que, no que concerne à diferenciação entre os Cenários de 

Desenvolvimento, dois fatores se apresentaram como fundamentais para a intensidade da 

pressão ambiental negativa/positiva acarretada sobre os indicadores analisados: o primeiro, 

o nível das atividades em função das descobertas esperadas. Como resultado, quanto maior 

o nível das atividades, maiores serão os impactos ambientais na região avaliada, 

diferenciando os cenários de média e alta atividades para os recursos convencionais. 

O segundo fator de diferenciação da pressão ambiental acarretada sobre os indicadores, 

pelos diferentes Cenários de Desenvolvimento propostos neste EAAS, consistiu na previsão 

da explotação de gás natural a partir de reservatórios não convencionais com aplicação da 

técnica de fraturamento hidráulico para produção de gás de folhelho.  

Em resumo, a avaliação dos impactos ambientais por Cenário de Desenvolvimento 

demonstrou que menores níveis de atividade apenas com a explotação de recursos 

convencionais apresentam menores potenciais de impactar negativamente o meio ambiente. 

O Quadro 8.18 pode ser transposto para uma matriz de riscos versus oportunidades, conforme 

apresentado a seguir: 

Quadro 8.19 – Matriz de Riscos e Oportunidades dos Cenários 

    Riscos 

    Baixo Intermediário Alto 

O
po

rt
un

id
ad

es
 Baixa Cenário de Média 

Atividade 

Cenário de Média 
Atividade e Gás de 

Folhelho   

Intermediária 
  

  

Alta 
    

Cenário de Alta 
Atividade e Gás de 

Folhelho 

 

Cenário de Alta Atividade 
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Quadro 8.20 - Descrição dos Impactos Ambientais por Indicador por Cenário de Desenvolvimento 

    
Indicadores / 

Impactos estratégicos 
Cenário de Referência 

Cenário 1 - Média 
Atividade 

Cenário 2 - Média Atividade + 
Gás de Folhelho 

Cenário 3 - Alta 
Atividade 

Cenário 4 - Alta Atividade + 
Gás de Folhelho 

Impactos Estratégicos 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
es

 1 

    + + ++ +++ 1, 2 

Orçamento Municipal Com o declínio dos royalties, Coari deverá ter seu orçamento prejudicado. Os demais municípios tendem a manter 
seus níveis de dependência do FPM. O Orçamento Municipal é afetado positivamente, considerando as receitas associadas às atividades petrolíferas, que entram no orçamento de cada município,  

promovendo a dinamização da economia local e possibilitam investimentos públicos em estrutura hospitalar. Isso está atrelado à construção de novos hotéis, 
restaurantes, e outros estabelecimentos. No entanto, no curto prazo, durante a fase de exploração (sísmica e perfuração de poços), avalia-se a ocorrência de uma 

pressão sobre a infraestrutura e serviços públicos das cidades com a chegada dos trabalhadores para desenvolvimento das atividades relacionadas à indústria. Há que 
se considerar, no entanto, que as atividades de explotação de novas reservas convencionais e não convencionais natural acarretarão, de maneira geral, pressão 

positiva sobre estes indicadores. 
Estrutura hospitalar 

A oferta de leitos e a estrutura hospitalar estão vinculados às políticas públicas estaduais e federais, mas conta com 
percentual mínimo de contribuição municipal. Coari consegue maior orçamento, mas ainda depende de muitas 
funções concentradas em Manaus, caso que se repete em todos os municípios do Amazonas. Diante da tendência 
de diminuição da produção de O&G os recursos para a saúde também cairão. 

Saneamento Básico 

Do ponto de vista da política nacional de promoção do saneamento básico, a perspectiva é AIE alcançar melhorias 
paulatinamente. No entanto, em um cenário de redução da produção de O&G e de geração de royalties, reduzem-se 
as possibilidades destes recursos serem aplicados em infraestrutura básica de saneamento, ou seja, a contribuição 
deste setor tende a ser diminuída. 

É também provável que o efeito da indústria de petróleo, assim como em Coari, seja de ligeira melhoria nas estruturas de saneamento, ainda que isto esteja vinculado 
às políticas públicas estaduais e federais que garantem o repasse de aportes financeiros para realização de obras nos componentes de Infraestrutura Social e Urbana 
e de Saneamento, que beneficiarão os municípios de forma geral. Há que se considerar, no entanto, que a promoção do saneamento básico devido à implantação das 

atividades da indústria de petróleo na região é lenta. 

2 Nível de emprego 

O registro de redução da economia petrolífera em Coari já diminuiu o nível de emprego no setor e, tendo em vista o 
declínio da produção no Cenário de Referência, essa diminuição deverá se acentuar. Deverá aumentar a busca por 
emprego e renda em outras atividades econômicas, principalmente se a tendência de migração da zona rural para 

urbana continuar, como previsto 

+ + ++ +++ 2, 3 

As atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural (inclusive gás de folhelho) acarretam pressão positiva sobre este indicador, em razão da geração de 
empregos diretos e indiretos e da dinamização da economia local. 

R
is

co
s 

1 

    - -- --- --- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Áreas de uso tradicional 

O aumento de atividades antrópicas, incluindo aquelas relacionadas com petróleo e gás, poderiam impactar 
negativamente as áreas de uso tradicional, comprometendo sua capacidade de sustentar as atividades 
desenvolvidas por povos indígenas e comunidades tradicionais. No entanto, o cenário de decréscimo das RT indica 
que a indústria do petróleo e gás não deverá contribuir para incrementos de pressão sobre essas áreas. 

Com a intensificação das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, poderá haver pressão sobre estes indicadores, em virtude da alteração dos 
fluxos demográficos e da dinâmica hidroviária, da pressão sobre os serviços públicos, da geração de expectativa e de eventual contaminação do solo ou da água. No 

que tange à produção de gás de folhelho, salientando que é uma possibilidade restrita ao Complexo de Urucu, o risco de indução de abalos sísmicos pode interferir de 
forma negativa sobre indígenas que perambulem por aquela área. O aumento da circulação de pessoas, como consequência da intensificação das atividades, pode 

exercer efeitos negativos nos processos de uso da terra por povos indígenas, além de aumentar a probabilidade de contato com grupos isolados. 

Terras tradicionalmente 
ocupadas pelos povos 
indígenas 

Desaceleração de demarcação de TIs sem providência. Além disso, a etnogênese é um processo em curso e novas 
reivindicações de TI podem ocorrer, aumentando o número de Terras Indígenas em situação de “sem providência” na 
área de estudo, sobretudo na calha do Rio Solimões. 

Povos indígenas/indígenas 
isolados 

É provável um aumento da vulnerabilidade social e territorial decorrente do aumento da migração da população rural 
– indígena e não-indígena – para os centros urbanos na AIE, onde seus direitos não são reconhecidos e suas 
identidades étnicas podem ser adversamente afetadas. No entanto, processos de urbanização e de conflito podem 
gerar fortalecimento do sentimento de pertencimento étnico e da organização para luta por direitos. Não é possível 
traçar uma tendência para os povos indígenas isolados. 

2 

    - -- --- --- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Unidades de Conservação 
Não é previsto conflito com a indústria do petróleo no cenário de referência. Porém, a intensificação da pesca 
comercial próximo ou no interior de UCs tende a resultar em incremento de conflitos nessas áreas e ter eventuais 
efeitos adversos sobre a socio biodiversidade, principalmente se mantido o nível atual de governança.  

Com a intensificação das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, poderá haver pressão sobre estes indicadores, em virtude da alteração dos 
fluxos demográficos  e da dinâmica hidroviária, da pressão sobre os serviços públicos, da geração de expectativa, da alteração do cotidiano das comunidades e de 

eventual contaminação do solo ou da água No que tange à produção de gás de folhelho, salientando que é uma possibilidade restrita ao Complexo de Urucu, o risco de 
indução de abalos sísmicos pode interferir de forma negativa nas comunidades que utilizam aquela área. As comunidades que estejam situadas fora de áreas 

protegidas podem se tornar vulneráveis territorial e socialmente. Os impactos que afetam estes indicadores decorrem de conflitos por uso dos recursos naturais e do 
território, tendo em vista que as comunidades tradicionais necessitam dos recursos provenientes das atividades de pesca, agricultura, caça e extrativismo não 

madeireiro. As Unidades de Conservação estão expostas em menor medida a estes impactos em virtude de uma maior proteção proporcionada por Lei. 
Adicionalmente, a redução dos recursos pesqueiros pela contaminação dos rios por efluentes e resíduos da indústria petrolífera também poderá induzir a conflitos de 

uso. 

Patrimônio natural 
As atividades de petróleo e gás natural previstas no Cenário de referência não resultarão em impactos ambientais e 
territoriais que prejudiquem o patrimônio natural, pois não há circulação de embarcações nas áreas aqui 
consideradas 

Comunidades tradicionais 

Na persistência da situação atual, de ausência de políticas públicas voltadas para essas comunidades, há tendência 
de crescimento da vulnerabilidade social. Na área rural, p.e., pode haver a substituição de trocas de bens baseadas 
em relações de proximidade social (parentescos e amizades) para relações impessoais baseadas em dinheiro. Em 
consequência, haverá uma tendência à desestruturação das suas bases sociais e culturais aumentando a migração 
para áreas urbanas. A acentuação desse processo migratório, que vem sendo observado nas últimas décadas, pode 
levar a outros problemas, como: miséria, falta de moradia e ocupação desordenada das áreas periféricas urbanas. As 
atividades de E&P poderiam promover transformações positivas e negativas, mas no Cenário de referência não está 
prevista pesquisa sísmica (atividade que poderia gerar empregos na zona rural). 

Projetos de Assentamento e 
Território Quilombola 

Tendência de manutenção de conflitos fundiários e pelo uso dos recursos pesqueiros. 
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Quadro 8.20 - Descrição dos Impactos Ambientais por Indicador por Cenário de Desenvolvimento (Cont.) 

    
Indicadores / 

Impactos estratégicos 
Cenário de Referência 

Cenário 1 - Média 
Atividade 

Cenário 2 - Média Atividade + 
Gás de Folhelho 

Cenário 3 - Alta 
Atividade 

Cenário 4 - Alta Atividade + 
Gás de Folhelho 

Impactos Estratégicos 

R
is

co
s 

3 

    - -- --- --- 6, 7, 9, 10, 11 

Resolução de conflitos 
fundiários 

A manutenção ou intensificação dos conflitos fundiários está diretamente relacionada com a manutenção dos 
problemas atuais de regularização fundiária na AIE. No cenário de tendência atual, a atividade de exploração de 
petróleo e gás relaciona-se pouco ou nada com os conflitos atuais, o status quo poderá permanecer. A mediação 
dos conflitos por órgãos oficiais, em especial MPE e MPF, que vem ocorrendo, poderá contribuir para mitigar os 
conflitos. A intensificação das atividades de explotação de novas reservas de petróleo e gás natural acarretarão média a alta pressão negativa sobre estes indicadores, 

principalmente se for mantida a situação fundiária atual. A alteração da dinâmica hidroviária, o aumento da pressão sobre os serviços públicos, a geração de 
expectativa, a alteração do cotidiano das comunidades e a eventual contaminação do solo ou da água deverão aumentar os conflitos, que poderão ser judicializados, 

incluindo aqueles envolvendo povos indígenas. 

Ações civis públicas, 
pleiteando direitos indígenas 

O cenário de referência indica que as atividades da indústria de óleo e gás natural não contribuirão para o 
surgimento de novas ações civis públicas. Os demais fatores de conflito tendem a se manter.  

Organização Social 

Como não há tendência de intensificação da atividade de petróleo e gás natural, é provável que eventuais novas 
tensões com este setor não se desenvolvam. Conflitos com outros segmentos não indígenas tendem a persistir 
(pesca comercial, mineração, questões fundiárias). O fenômeno da etnogênese pode contribuir para o maior 
fortalecimento das associações indígenas e vice-versa (associações mais fortes podem favorecer a organização 
social a partir de uma base identitária étnica). 

Os cenários com incremento das atividades de petróleo e gás natural podem ter impactos negativos sobre esses indicadores:.a alteração da dinâmica hidroviária, o 
aumento da pressão sobre os serviços públicos, a geração de expectativa, a alteração do cotidiano das comunidades e a eventual contaminação do solo ou da água 

podem alterar a organização social dos povos indígenas de diferentes etnias e costumes, seja desestruturando como fortalecendo organizações indígenas. Além 
disso, com o processo de contato, há práticas culturais que podem não ser preservadas, em consequência da inserção da indústria petrolífera na região que propicia 

o contato entre indígenas e não indígenas, podendo impactar áreas importantes do ponto de vista simbólico ou ritualístico. 

Rituais e práticas culturais 
A julgar pelas atividades e infraestrutura previstas para o Cenário de referência, eventuais pressões negativas, 
decorrentes do contato entre indígenas e não-indígenas e do uso de áreas “sagradas”, não serão induzidas pela 
indústria de óleo e gás natural. A etnogênese é um processo em curso, que pode resgatar rituais e práticas culturais. 

5 

    - -- -- --- 4, 6 

Espécies de peixes 
endêmicas 

Considerando-se que a descoberta de espécies endêmicas depende da realização de levantamentos da 
biodiversidade, seria esperado um incremento do número de espécies endêmicas conhecidas caso novos 

investimentos em infraestrutura demandassem os estudos necessários ao licenciamento ambiental. No entanto, 
considerando o Cenário de Referência, é pouco provável que isso ocorra, uma vez que deverão ser demandados 
estudos simplificados. Um crescimento demográfico, ainda que lento, pode aumentar a pressão sobre áreas com 

elevado endemismo, mas não são esperadas extinções de espécies conhecidas.  
 

Poderá haver interferência (remoção de vegetação marginal e represamento) em alguns igarapés de 1ª ordem na 
área de perfuração de poços necessária à produção tendencial do Cenário de referência, no entanto, essas 

atividades não estão localizadas nas áreas mais sensíveis para este indicador 

Esses indicadores estão sujeitos a impactos relacionados à produção de petróleo, com riscos associados à contaminação do solo ou da água. Como estes 
indicadores também estão sujeitos a impactos locais, são encaminhadas recomendações específicas para serem aplicadas no processo de licenciamento ambiental. 

No longo prazo, estes indicadores estarão susceptíveis aos fenômenos associados às Mudanças Climáticas Globais, em decorrência das emissões de gases de 
efeito estufa para as quais os cenários de desenvolvimento analisados contribuem (contribuem pouco, mesmo no contexto das emissões brasileiras). Os cenários 
que contemplam a produção de gás de folhelho, restritos ao Complexo de Urucu, se mostram especialmente impactantes para estes indicadores, uma vez que a 

atividade de fraturamento hidráulico, em caso de acidentes ou falhas de projeto, pode ocasionar a contaminação das águas subterrâneas por gás natural, fluidos de 
fraturamento hidráulico ou de retorno. No caso de contaminação, pode haver o comprometimento dos igarapés no entorno da planta de produção (prevista para o 

Polo Arara). 
Igarapé de primeira e 
segunda ordem 

6 

    - -- -- --- 4, 6 

Aquíferos Eventuais contaminações do Aquífero Içá pela atividade de perfuração de poços não apresentam tendência de 
interferir no abastecimento de água, cuja captação está distante da área dos campos de produção.  Os cenários que contemplam a produção de gás de folhelho, restritos ao Complexo de Urucu, se mostram especialmente impactantes para estes indicadores uma 

vez que as atividades de fraturamento hidráulico, em caso de acidentes ou falhas de projeto,  podem ocasionar a contaminação das águas subterrâneas por gás 
natural, fluidos de fraturamento hidráulico ou de retorno. No caso de contaminação, pode haver o comprometimento dos recursos hídricos subterrâneos para outros 

usos (por exemplo, abastecimento de água), no entorno da planta de produção (prevista para o polo Arara). Além disso, poderá haver pressão sobre o seu 
quantitativo, principalmente nos pontos de captação. No longo prazo, estes indicadores estarão susceptíveis aos fenômenos associados às Mudanças Climáticas 

Globais em decorrência das emissões de gases de efeito estufa para as quais os cenários de desenvolvimento analisados contribuem (contribuem pouco, mesmo no 
contexto das emissões brasileiras). Abastecimento de água  

Conforme discutido, prevê-se uma melhora paulatina no indicador “Saneamento básico”, no entanto, não se espera 
mudança no padrão de abastecimento na região. Além disso, considerando o cenário de referência, de redução das 
atividades petrolíferas, a circulação de embarcações, que poderia ser uma fonte de contaminação da água dos rios, 
tende a reduzir, diminuindo esse risco. 
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Quadro 8.20 - Descrição dos Impactos Ambientais por Indicador por Cenário de Desenvolvimento (Cont.) 

    
Indicadores / 

Impactos estratégicos 
Cenário de Referência 

Cenário 1 - Média 
Atividade 

Cenário 2 - Média Atividade + 
Gás de Folhelho 

Cenário 3 - Alta 
Atividade 

Cenário 4 - Alta Atividade + 
Gás de Folhelho 

Impactos Estratégicos 

R
is

co
s 

4 

    - -- --- --- 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 

Lagos e Várzeas 
Mesmo com a tendência de redução da produção e das atividades petrolíferas no Cenário de referência, a 
tendência de aumento da população urbana nos municípios da AIE, especialmente em Coari, deve permanecer 
e tende a manter as pressões de desmatamento nos lagos e várzea do entorno das sedes municipais. 

O grupo de indicadores 4 estará sujeito à intensificação das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, associadas às quais esperam-se 
efeitos positivos de geração de empregos e dinamização da economia, que influenciam a dinâmica demográfica e, na cadeia de impactos, causam efeitos 

negativos relacionados ao aumento de fluxos demográficos, pressão sobre serviços públicos, alteração da dinâmica hidroviária, possibilidade de contaminação da 
água e do solo e susceptibilidade às Mudanças Climáticas Globais por meio das emissões de gases de efeito estufa. 

 
 
 
 

Os cenários que contemplam a produção de gás natural a partir de reservatórios de gás de folhelho se mostram especialmente impactantes para os indicadores 
Lagos e Várzeas, Distribuição de espécies de peixes sobreexplotadas, Qualidade da água, Áreas de ocorrência de peixe-boi (Trichechus inungis),  Áreas de 

acordo de pesca e de manejo de pirarucu (Arapaima gigas) e Locais de reprodução de peixes, uma vez que as atividades podem acarretar importante 
comprometimento qualitativo dos recursos hídricos, bem como pressão sobre seu quantitativo em virtude do elevado consumo de água requerido para a produção 

de recursos não convencionais. 
 
 
 
 

As novas atividades podem acarretar importante comprometimento qualitativo dos recursos hídricos, pela possibilidade de ocorrência de poluição por óleo devido 
a acidentes com embarcações e a operação das atividades, bem como colisões de embarcações com peixes-boi. O elevado consumo de água requerido para a 

produção de gás de folhelho poderá impactar a qualidade da água e eventualmente a ictiofauna próximo aos pontos de captação. 
 
 
 
 

Parte importante da população ribeirinha da Região Amazônica depende das várzeas como meio de sobrevivência, devido à sua diversidade e produtividade 
aquática. Estas regiões são suscetíveis ao desmatamento para exploração madeireira ou para a agricultura, atividades que podem ser intensificadas em virtude 

da presença da indústria de petróleo. 
 
 
 
 

As Áreas de acordo de pesca e de manejo de pirarucu (Arapaima gigas) podem ser afetadas indiretamente com a intensificação das atividades da indústria 
petrolífera (aumento dos fluxos demográficos). 

 
 
 
 

O indicador terras caídas, que é afetado por dois impactos ambientais estratégicos negativos (a alteração das dinâmicas hidroviárias e o risco de indução de 
abalos sísmicos), com danos ambientais de potencial baixo, mas que poderá ser de moderado a alto considerando a implantação dos Cenários 2, 3 e 4. 

Dinâmica demográfica 

A tendência de incremento da população nas sedes municipais deve persistir, em razão da oferta precária de 
serviços públicos, notadamente educação e saúde, na zona rural. No entanto, com a tendência na diminuição 
na exploração de O&G, essa atividade econômica deverá contribuir com menor intensidade para o fluxo 
migratório nos municípios da AIE. 

Distribuição de espécies de peixes 
sobreexplotadas 

 Mesmo com a tendência de redução da produção e das atividades petrolíferas no Cenário de referência, a 
tendência de aumento da população urbana nos municípios da AIE, especialmente em Coari, deve permanecer 
e tende a manter as pressões de pesca e desmatamento nos lagos e várzea do entorno das sedes municipais. 

Qualidade da Água 

Mesmo com a tendência de redução da produção e das atividades petrolíferas no Cenário de referência, a 
tendência de aumento da população urbana nos municípios da AIE, especialmente em Coari, deve 
permanecer. Apesar de haver tendência de alteração da qualidade da água com esse crescimento urbano, não 
se espera que alcance níveis comparáveis aos igarapés analisados no entorno de Manaus.  

Áreas de ocorrência de peixe-boi 
(Trichechus inungis) 

Mesmo com a tendência de redução da produção e das atividades petrolíferas no Cenário de referência, a 
tendência de aumento da população urbana nos municípios da AIE, especialmente em Coari, deve permanecer 
e tende a manter as pressões de caça e desmatamento nos lagos e várzea do entorno das sedes municipais. 

Locais de desova de quelônios 
(tartarugas) 

Considerando-se que nas últimas décadas foi observada a diminuição dos locais de reprodução de quelônios 
na Amazônia associados à coleta predatória de ninhos é esperado que a diminuição dos locais de reprodução 
de quelônios na Amazônia continue. Essa tendência não parece estar relacionada às atividades petrolíferas 
tendenciais do Cenário de referência, que estão distantes das áreas de concentração dos tabuleiros. 

Áreas de acordo de pesca e de 
manejo de pirarucu (Arapaima gigas) 

Existe uma tendência de aumento de áreas com acordos de pesca e com manejo de pirarucu no estado do 
Amazonas. As atividades associadas à produção prevista no Cenário de referência não deverão interferir 
diretamente essas áreas, pela distância para os campos de produção. Por outro lado, a tendência de aumento 
da população urbana nos municípios da AIE, especialmente em Coari, deve permanecer e tende a manter as 
pressões de desmatamento e circulação de pessoas nos lagos e várzea do entorno das sedes municipais, o 
que poderá interferir nas áreas de acordo de pesca e manejo nesse município.  

Locais de reprodução de peixes 
Considerando o cenário de referência, de redução das atividades petrolíferas, a circulação de embarcações, 
que poderia ser uma fonte de contaminação da água dos rios e prejuízo às áreas de reprodução, tende a 
reduzir, diminuindo esse risco. 

Terras caídas 

O aumento da variabilidade hidrológica nos últimos anos parece estar ocasionando um número maior de 
ocorrências de eventos de “Terras Caídas”. A contribuição da indústria do petróleo para o fenômeno na região 
tende a diminuir, considerando a redução das atividades petrolíferas no Cenário de referência e, 
consequentemente, da circulação de embarcações. 
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8.6 Opções Estratégicas 

Opções Estratégicas correspondem às melhores alternativas espaciais, temporais e 

tecnológicas para exploração dos recursos petrolíferos, sob as premissas de cada cenário de 

desenvolvimento elaborado no EAAS Solimões, visando geração de emprego e recursos 

financeiros para municípios, estado e país. A construção das Opções Estratégicas do EAAS 

Solimões considerou alternativas espaciais, tecnológicas e temporais, resultando em uma 

matriz consolidada em oficina com a participação de representantes de diversos segmentos 

da sociedade que detinham conhecimento acerca das atividades de petróleo e gás natural 

e/ou do ecossistema amazônico, entendido em sentido amplo para abrigar as populações 

humanas. A sequência de eventos desde a construção dos cenários de desenvolvimento até 

a matriz consolidada de opções estratégicas está representada na Figura 8.12. 

 

Figura 8.12 – Fluxograma metodológico das Opções Estratégicas de Desenvolvimento. 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    297

8.6.1 Alternativas Espaciais 

Consideraram-se as seguintes premissas para a delimitação espacial das opções estratégicas 

para recursos convencionais: 

 Estão contidas na área da bacia efetiva por representar efetivo ou potencial interesse 

de exploração e produção de petróleo e gás natural, de acordo com o Zoneamento 

Nacional dos Recursos de Óleo e Gás (EPE, 2017b); 

 Foram excluídas as áreas de unidades de conservação de proteção integral, reservas 

extrativistas e terras indígenas, conforme premissa estabelecida pelo CTA; 

 Os campos em operação e blocos contratados também foram excluídos das 

alternativas, por serem áreas já concedidas e o objeto de estudo é a expansão das 

operações. 

Quanto aos recursos não convencionais, o volume estimado não justificaria economicamente 

a construção de um novo polo de produção. Portanto, a premissa considerada foi que o seu 

desenvolvimento se limitaria à área do Complexo de Urucu, aproveitando a infraestrutura 

existente, tornando viável a exploração deste recurso. 

8.6.2 Alternativas Tecnológicas 

Em função dos cenários de desenvolvimento propostos, a necessidade de novas 

infraestruturas se distribuirá nos campos existentes e blocos ofertados, e nas demais áreas 

somente um novo complexo se viabilizaria para todos os cenários, sendo um campo hipotético 

nos cenários de média atividade para E&P dos recursos convencionais e dois campos 

hipotéticos formando um complexo nos cenários de alta atividade para os recursos 

convencionais (ver item 8.2.2.1 – Projeção das Atividades e Infraestrutura de E&P, Recursos 

não convencionais). Para o desenvolvimento desse complexo, tendo em vista que a 

predominância do recurso é gás natural, foram estabelecidas as seguintes premissas de 

possibilidades tecnológicas para o transporte34: 

 Gasoduto nas áreas com até 50 km de distância para o gasoduto Polo Arara – Coari; 

Nos demais locais onde a produção do gás estaria mais de 50 km do Polo Arara, considerou-

se o escoamento na forma de GNL. 

 
34 As alternativas tecnológicas das demais fases da atividade não foram consideradas por dependerem e se restringirem às 
condições locais. 
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Figura 8.13 – Esquema simplificado do modelo de produção, processamento e escoamento de 
petróleo e gás natural adotado para os campos hipotéticos na Bacia do Solimões. 

8.6.3 Apresentação das Opções Estratégicas de Desenvolvimento 

Como resultado do item anterior, a Figura 8.14 apresenta as opções estratégicas para os 

cenários de desenvolvimento. Destaca-se que as opções de exploração de recursos 

convencionais envolvem um único complexo. Tal fato ocorre, sobretudo, pelos volumes de 

produção estimados para a Bacia do Solimões, que não são tão altos quanto o histórico da 

bacia. Desta forma, os recursos convencionais com baixo volume, aliado com dificuldades de 

logística, especialmente para o transporte dos recursos, reduzem as opções estratégicas 

economicamente viáveis para região. Esta realidade é ainda mais adversa para o gás de 

folhelho, pois seu modelo de instalação de infraestrutura e exploração do gás de folhelho 

permite propor uma única alternativa estratégica, considerando que sua viabilidade 

econômica se sustenta apenas se fizer uso dos campos de produção já constituídos. 

O Quadro 8.20 exibe os detalhes das opções estratégicas de desenvolvimento por cenário. 

Os cenários de “média” e “alta” atividade sugerem a construção de um complexo para as 

alternativas de produção correspondente. No caso dos cenários de média e alta atividade 

conjugados com a produção do gás de folhelho, cada opção estratégica considera a 
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instalação de um complexo de produção e a utilização do Polo Arara. Ao todo, vinte opções 

estratégicas são sugeridas como áreas potenciais para a expansão espacial da indústria do 

petróleo. 
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Figura 8.14 – Opções Estratégicas de Desenvolvimento dos recursos convencionais e gás de folhelho. 
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Quadro 8.20 - Opções Estratégicas de Desenvolvimento por Cenário 

Cenário 
Novos Empreendimentos 

Hipotéticos 
Local / Forma de Escoamento Opção Estratégica 

Média 
atividade 

1 complexo Setor Jutaí (prox. rio Jutaí) Média atividade - Jutaí GNL 

1 complexo Centro (margem esq. Juruá) Média atividade - Juruá GNL 

1 complexo Leste (região de Tefé) GNL Média atividade - Tefé GNL 

1 complexo Leste (região de Coari) duto Média atividade - Coari Duto 

1 complexo Área dos blocos devolvidos (GNL) Média atividade - Tapauá GNL 

Média 
atividade + 

Gás de 
Folhelho 

1 complexo + 1 complexo Urucu Jutaí (prox. rio Jutaí) + 1 complexo Urucu Média atividade - Jutaí + Gás de Folhelho 

1 complexo + 1 complexo Urucu Centro (margem esq. Juruá) + 1 complexo Urucu Média atividade - Juruá + Gás de Folhelho 

1 complexo + 1 complexo Urucu Leste (região de Tefé GNL) + 1 complexo Urucu Média atividade - Tefé (GNL) + Gás de Folhelho 

1 complexo + 1 complexo Urucu Leste (região de Coari duto) + 1 complexo Urucu Média atividade - Coari (Duto) + Gás de Folhelho 

1 complexo + 1 complexo Urucu Área dos blocos devolvidos (GNL) + 1 complexo Urucu Média atividade - Tapauá (GNL) + Gás de Folhelho 

Atividade 
alta 

1 complexo Jutaí (prox. rio Jutaí) Alta atividade - Jutaí (GNL) 

1 complexo Centro (margem esq. Juruá) Alta atividade - Juruá (GNL) 

1 complexo Leste (região de Tefé) GNL Alta atividade - Tefé (GNL) 

1 complexo Leste (região de Coari) duto Alta atividade - Coari (Duto) 

1 complexo Área dos blocos devolvidos (GNL) Alta atividade - Tapauá (GNL) 

Atividade 
alta + Gás 

de Folhelho 

1 complexo + 1 complexo Urucu Jutaí (prox. rio Jutaí) + 1 complexo Urucu Alta atividade - Jutaí + Gás de Folhelho 

1 complexo + 1 complexo Urucu Centro (margem esq. Juruá) + 1 complexo Urucu Alta atividade - Juruá + Gás de Folhelho 

1 complexo + 1 complexo Urucu Leste (região de Tefé GNL) + 1 complexo Urucu Alta atividade - Tefé (GNL) + Gás de Folhelho 

1 complexo + 1 complexo Urucu Leste (região de Coari duto) + 1 complexo Urucu Alta atividade - Coari (Duto) + Gás de Folhelho 

1 complexo + 1 complexo Urucu Área dos blocos devolvidos (GNL) + 1 complexo Urucu Alta atividade - Tapauá (GNL) + Gás de Folhelho 
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8.6.4 Comparação entre as opções estratégicas 

As opções estratégicas foram comparadas inicialmente em uma Oficina reunindo diversos 

atores sociais que contemplam uma pluralidade de conhecimentos e que contribuíram para 

elaboração da matriz preliminar (Anexo III). Em seguida, os resultados foram analisados e 

consolidados em uma matriz de comparação entre as opções estratégicas. 

As opções estratégicas foram comparadas na Oficina de Avaliação das Opções Estratégicas, 

a partir do preenchimento de uma matriz na qual os participantes atribuíram notas inteiras de 

-3 a +3, conforme percepção geral sobre impactos positivos e negativos nas intensidades 

“média” e “alta” das atividades sobre os indicadores dos FCDs. Após a oficina, os resultados 

foram analisados e as inconsistências foram ajustadas. 

Posteriormente, foi realizada a transposição dos valores da matriz preliminar, acordados com 

os atores sociais, para a Matriz Consolidada. Ressalta-se que existe apenas uma opção 

estratégica para a exploração de recursos não-convencionais (Polo Arara, em Urucu), cujos 

impactos das atividades de desenvolvimento para esta opção estariam majoritariamente 

associados ao município de Coari e que, portanto, para os cenários que incluem o gás de 

folhelho, foram atribuídos impactos apenas ao Setor Coari. 

Por conseguinte, para os cenários de Média e Alta Atividade + gás de folhelho, considerou-se 

os respectivos valores atribuídos na Oficina para o Setor Coari somados aos valores do gás 

de folhelho, resultando no valor final na matriz consolidada. Assim, para os cenários de Média 

e Alta Atividade sem gás de folhelho, foram mantidos os valores estabelecidos na oficina e 

para os cenários que incluem o gás de folhelho, os valores variaram de -6 a +6 para o Setor 

Coari. O Quadro 8.21 apresenta a Matriz Consolidada ilustrando cada indicador para cada 

cenário dentro de uma escala de cores que auxilia a leitura dos impactos positivos (tons de 

verde) e negativos (tons de vermelho). 

Dos cenários analisados, o Cenário de Média Atividade apresentou os menores valores de 

impacto. Apenas quatro indicadores do FCD Uso do Território e Características Sociais 

apresentaram valor máximo de impacto negativo, todos inerentes aos povos indígenas e sua 

cultura: Áreas de Uso Tradicional, Terras Tradicionalmente Ocupadas pelos Povos Indígenas, 

Povos Indígenas / Indígenas Isolados, e Rituais e Práticas Culturais. Quanto ao FCD 

Biodiversidade e ativos ambientais, outros dois indicadores tiveram valores máximos 

negativos: Áreas de Acordo de Pesca e de Manejo de Pirarucu (Arapaima gigas) e Espécies 

de Peixes Endêmicas. Ainda no Cenário de Média atividade, a opção estratégica mais 
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sensível às atividades de petróleo e gás natural foi o Setor Tapauá, seguido do Setor Jutaí e 

Setor Juruá. O Setor Coari foi considerado o mais adaptado para receber novas atividades de 

petróleo e gás natural, portanto, o menos sensível neste cenário. 

O Cenário Média Atividade + gás de folhelho exige maiores cuidados na sua implantação, 

como observado pelos valores mais negativos para os indicadores do FCD Biodiversidade e 

ativos ambientais no Setor Coari, onde se estima que se implantariam as atividades de 

exploração e produção deste recurso não convencional. Por outro lado, os indicadores 

socioeconômicos que representam oportunidades apresentaram valores mais positivos. 

Para o cenário de alta atividade, os impactos foram considerados mais intensos, em diversos 

indicadores. Os setores mais sensíveis à ampliação da atividade foram Juruá, Tefé e Tapauá. 

Ao adicionar o gás de folhelho ao cenário de alta atividade, observam-se os efeitos mais 

intensos (positivos e negativos) sobre o Setor Coari, onde se estima que sejam desenvolvidas 

as atividades de exploração e produção deste recurso não convencional. 
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Quadro 8.21 - Matriz de Comparação entre as Opções Estratégicas 

Grupos Indicadores 
Média Atividade Média Atividade + Gás de Folhelho Alta Atividade Alta Atividade + Gás de Folhelho 

Jutaí Juruá Tefé Coari Tapauá Jutaí Juruá Tefé Coari Tapauá Jutaí Juruá Tefé Coari Tapauá Jutaí Juruá Tefé Coari Tapauá 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
es

 

1 

Orçamento municipal 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 

Estrutura hospitalar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 

Saneamento Básico 1 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 

2 Nível de emprego 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 2 2 2 3 2 2 2 2 6 2 

R
is

c
o

s 

1 

Áreas de uso Tradicional  -2 -1 -1 0 -3 -2 -1 -1 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -3 -3 -2 -2 -4 -3 

Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas -3 -3 -2 0 -3 -3 -3 -2 0 -3 -3 -3 -3 0 -3 -3 -3 -3 0 -3 

Povos indígenas/indígenas isolados -3 -3 -1 0 -3 -3 -3 -1 0 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -3 

2 

Unidades de Conservação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 -1 

Patrimônio natural -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 -2 -2 -2 0 0 -2 -2 -2 0 0 

Comunidades tradicionais 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 -2 -1 0 -2 -1 -2 -1 0 -2 

Projetos de Assentamento e Território Quilombola 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 

3 

Resolução de conflitos fundiários 1 1 0 0 -1 1 1 0 1 -1 1 1 0 0 -1 1 1 0 1 -1 

Ações civis públicas pleiteando direitos indígenas -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 

Organização Social 0 -1 1 1 0 0 -1 1 1 0 0 -1 -1 1 0 0 -1 -1 1 0 

Rituais e práticas culturais -3 -2 -1 -1 -3 -3 -2 -1 -1 -3 -3 -3 -2 -1 -3 -3 -3 -2 -1 -3 

4 

Lagos e Várzeas -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -4 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -5 -2 

Dinâmica demográfica -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -3 -2 -1 -1 -3 -3 -2 -1 -1 -3 

Distribuição de espécies de peixes sobre-explotadas -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -5 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -6 -3 

Qualidade da Água -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -4 -2 -2 -3 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -5 -3 

Áreas de ocorrência de peixe-boi (Trichechus inungis) -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -4 -2 -2 -3 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -5 -3 

Locais de desova de quelônios (tartarugas) -2 -2 -2 0 -2 -2 -2 -2 0 -2 -3 -3 -3 0 -3 -3 -3 -3 0 -3 

Áreas de acordo de pesca e de manejo de pirarucu (Arapaima gigas) 0 -2 -2 -2 -3 0 -2 -2 -4 -3 0 -3 -3 -3 -3 0 -3 -3 -6 -3 

Locais de reprodução de peixes -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -4 -2 -2 -3 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -5 -3 

Terras caídas -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -4 -3 

5 
Espécies de peixes endêmicas -2 -2 -3 -1 -1 -2 -2 -3 -4 -1 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -5 -2 

Igarapé de primeira e segunda ordem -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -4 -1 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -5 -2 

6 
Aquíferos -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -5 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -5 -2 

Abastecimento de água -1 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -4 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -3 -2 -5 -3 
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8.7 Conclusões 

A análise comparativa dos cenários de desenvolvimento foi estruturada observando as 

dimensões Oportunidades e Riscos advindos dos impactos ambientais estratégicos da 

indústria de O&G. Os impactos ambientais relacionados à dimensão Oportunidade, que 

podem promover efeitos positivos no desenvolvimento regional foram: Alterações nas 

arrecadações de impostos, tributos e Participações Governamentais, Dinamização da 

economia e Geração de Empregos. Ao contrário, percebe-se que os impactos  Contribuição 

para a intensificação do fenômeno das Mudanças Climáticas Globais - emissões de gases de 

efeito estufa, Risco de indução de abalos sísmicos - Gás de folhelho, Contaminação do solo 

e da água, Alteração nas dinâmicas hidroviárias, Geração de fluxos demográficos, Geração 

de expectativas na população, Pressão sobre os serviços públicos e Alteração do cotidiano 

das comunidades locais incidem de forma negativa sobre os indicadores e quando somados 

promovem o aumento dos riscos associados à implantação de cada cenário de 

desenvolvimento. 

A comparação dos cenários de desenvolvimento de média e de alta atividade de recursos 

convencionais indica, de maneira geral, uma maior sensibilidade dos indicadores 

socioculturais (Riscos - grupos 1, 2 e 3), comparativamente aos indicadores ambientais 

(Riscos - grupos 4, 5 e 6). Já a avaliação dos cenários com gás de folhelho permitiu concluir 

que os impactos negativos da sua exploração aumentam em desproporção à contrapartida 

dos impactos positivos, principalmente quando comparados os cenários de média intensidade 

para recursos convencionais, sem e com gás de folhelho. Isto é confirmado pelos parâmetros 

dos cenários, que demonstram que foi estimado um número expressivo de poços de produção 

associados exclusivamente à exploração de gás de folhelho e, no entanto, apesar de exigir 

maior demanda de emprego e serviços, há um aumento menos importante em volume de 

produção, e consequentemente dos impactos positivos da geração de royalties. Vale lembrar 

que a hipótese de exploração e produção de gás de folhelho para o presente estudo foi 

estabelecida apenas para a Província de Urucu. 

Na comparação entre as opções estratégicas, etapa realizada com atores sociais da região, 

revelou-se que a opção Coari estaria sujeita a menores impactos negativos das atividades de 

E&P de recursos convencionais que as demais: Jutaí, Juruá, Tefé e Tapauá. No entanto, nos 

cenários que incluíam gás de folhelho, a região de Coari, onde haveria essa exploração, 

estaria sujeita aos maiores impactos negativos. 
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Ao observar os grupos apresentados no Quadro 8.21, verifica-se que o grupo 1 reúne 

aspectos relacionados aos povos indígenas presentes na região e que conformam um grupo 

social característico. O indicador Terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas pode 

representar este grupo. O grupo 2 reúne aspectos relacionados a comunidades tradicionais 

presentes em Unidades de Conservação de Uso Sustentável e o grupo 3 representa aspectos 

socioculturais associados predominantemente à presença de povos indígenas e comunidades 

tradicionais, tendo sido representados nos grupos anteriores. O grupo 4 reúne eventos e 

ativos ambientais que ocorrem predominantemente em Lagos e Várzeas. O grupo 5 

representa aspectos locais, cujos riscos serão objeto de Recomendações ao Licenciamento 

Ambiental e Planos de Ação. O mesmo critério foi empregado para o indicador Abastecimento 

de Água, cuja sensibilidade depende de pontos de captação específicos. O indicador Aquífero, 

por sua vez, apresenta-se amplamente distribuído na região, tendo alta conectividade com a 

rede hidrográfica e, dessa forma, pode ser representado por Lagos e Várzeas. 
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9. CLASSIFICAÇÃO DA BACIA EFETIVA QUANTO À APTIDÃO 

O objetivo da classificação de aptidão da área sedimentar em estudo é apontar áreas aptas, 

não aptas ou em moratória para outorga de blocos exploratórios (Portaria Interministerial 

MMA/MME nº 198/2012). Nesse sentido, foram definidos os seguintes conceitos: 

Áreas Aptas: áreas cujas condições e características socioambientais, identificadas a partir 

da AAAS, são compatíveis com atividades e empreendimentos de exploração e produção de 

petróleo e gás natural, mediante a utilização das melhores práticas da indústria; 

Áreas Não Aptas: áreas onde são encontrados ativos ambientais altamente relevantes, 

identificadas a partir da AAAS, cuja necessidade de conservação seja incompatível com os 

impactos e riscos não mitigáveis associados à exploração petrolífera; 

Áreas em Moratória: áreas onde, com base na AAAS, foram identificadas importantes 

lacunas de conhecimento científico ou relevantes conflitos de uso do espaço e dos recursos 

socioambientais, dependendo de aprofundamento de estudos e desenvolvimento tecnológico 

de alternativas ambientalmente mais adequadas, para decisão quanto à aptidão para 

exploração petrolífera. 

Sob a perspectiva de compatibilidade entre a tecnologia de exploração e produção de petróleo 

e gás natural existente e as características socioambientais da área sedimentar, foram 

estabelecidas premissas e metodologia para delimitação da Bacia Efetiva em áreas aptas, 

não aptas e em moratória a futuras atividades de E&P. 

9.1 Premissas 

Foram estabelecidas quatro premissas territoriais para a classificação quanto à aptidão, a 

saber: 

1. As áreas da Bacia Efetiva serão classificadas em aptas, não aptas ou em moratória 

considerando as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural e não 

o escoamento ou transporte do recurso produzido. Ou seja, admite-se que as 

estruturas e logística de escoamento ou transporte poderão ser alocadas em áreas 

não aptas e em moratória, bem como trânsito de embarcações para insumos, 

equipamentos e pessoas; 

2. Conforme estabelecido no Art. 25 da Portaria 198/2012, “Independentemente da 

classificação indicada pela AAAS, será possível realizar atividade exploratória pela 
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União visando aprofundar o grau de conhecimento sobre determinada área desde que 

submetida a processo específico de licenciamento, mediante aprovação do órgão 

ambiental competente”; 

3. Os resultados finais deste EAAS não recaem sobre as áreas hoje concedidas, de modo 

a garantir segurança jurídica às operadoras; 

4. Considerando premissas de restrição de uso do território, algumas áreas foram 

definidas a priori como não aptas. São unidades territoriais onde a exploração de 

recursos minerais está vedada expressamente em mecanismos legais ou com 

pendências de regulamentação: 

a. Unidades de Conservação de Proteção Integral: A Lei 9.985/2000 (Lei do 

SNUC) admite apenas o uso indireto dos recursos naturais e casos previstos 

nesta Lei, para este grupo de Unidades de Conservação. 

b. Reservas Extrativistas (Resex): A Lei do SNUC proíbe a exploração de 

recursos minerais nesta categoria de Unidade de Conservação. 

c. Terras Indígenas Regularizadas ou, no mínimo, delimitadas pela Funai: o 

desenvolvimento de atividades minerárias no interior de Terras Indígenas está 

pendente de regulamentação pelo Congresso Nacional. 

A Figura 9.1 apresenta as áreas de restrição de uso do território. 
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Figura 9.1 – Mapa das áreas excluídas por premissas. 
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9.2 Metodologia 

Com base nas sensibilidades reveladas no Diagnóstico Socioambiental Regional e nos Riscos 

revelados a partir da análise de tendências, foram selecionados indicadores de inaptidão e 

indicadores de moratória, obedecendo às definições de áreas aptas, não aptas e em moratória 

apresentadas anteriormente. 

Os indicadores de inaptidão representam aspectos socioambientais de alta sensibilidade e 

extensão regional, ou seja, sua distribuição pode ser representada por polígonos no interior 

dos quais as medidas mitigadoras não seriam suficientes para dirimir os impactos associados 

às atividades de E&P. Portanto, os indicadores de inaptidão foram selecionados dentre os 

indicadores que representaram os principais Riscos submetidos a Impactos Estratégicos, 

conforme apresentado na seção anterior (Conclusões (8.7)). 

De forma geral, as lacunas de conhecimento na área de estudo não foram consideradas 

determinantes para a definição de áreas em moratória, optando-se pela elaboração de planos 

de ação que possam suprir essas deficiências (item 10.3). Em consonância com o 

estabelecido na Portaria 198/2012, a proposta de áreas em moratória foi orientada pela 

identificação de “relevantes conflitos de uso do espaço e dos recursos socioambientais” que 

dependam de “aprofundamento de estudos e desenvolvimento tecnológico de alternativas 

ambientalmente mais adequadas, para decisão quanto à aptidão para exploração petrolífera”. 

9.2.1 Indicadores de Inaptidão 

9.2.1.1 – Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas 

Os modos de vida dos grupos indígenas foram considerados altamente relevantes e, na 

maioria das situações sociais, incompatíveis com as atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás natural, em função dos usos e sentidos atribuídos ao território, dos diferentes 

graus de dependência dos recursos naturais, das condições de vulnerabilidade social e 

ambiental, das pressões e conflitos com outros agentes sociais. 

Portanto, além de terem sido consideradas como premissa de inaptidão as Terras indígenas 

com algum grau de reconhecimento estatal, isto é, no mínimo Delimitadas pela Funai (item 

9.1, 4c), foi também considerada como indicador de inaptidão as Terras indígenas "sem 

providência". Estas terras são aquelas ocupadas e reivindicadas pelos povos indígenas e que 
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podem estar nas seguintes condições (ver Quadro 6.1 - Base conceitual Terras Indígenas – 

Diagnóstico Socioambiental): 

 cujo pedido ainda não foi protocolado na Funai; ou  

 com pedido protocolado e aguardando o reconhecimento estatal via processo 

demarcatório pela Funai. 

Os polígonos das Terras indígenas “sem providência” foram obtidos do Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI) e das Oficinas de mapeamento participante (Anexo IV). 

A Figura 9.2 exibe as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas “sem providência”. 

 
Figura 9.2 – Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, “sem providência”. 

9.2.1.2 –Povos Indígenas Isolados 

Os indígenas isolados são predominantemente caçadores e coletores. Por esse motivo, a 

perambulação e deslocamento à procura de alimentos é comum, tornando-os semi-nômades. 

A Funai se manifestou à ANP sobre a 12ª rodada, por meio do ofício nº425/2013/DPDD/Funai 

2013, recomendando que não houvesse qualquer atividade de exploração de O&G numa 
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distância de 25 km nos limites sul da TI Vale do Javari, considerando que os indígenas 

isolados desta terra circulavam para fora dos limites reconhecidos da Terra Indígena. 

Portanto, como os pontos de referência confirmada estão associados à TI Vale do Javari, 

utilizou-se o mesmo critério recomendado pela Funai para toda a extensão desta Terra para 

classificar a inaptidão (Figura 9.3). 

 
Figura 9.3 – Buffer de 25 km sobre os limites da Terra Indígena Vale do Javari. 

9.2.1.3 – Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

As unidades de conservação de proteção integral e reservas extrativistas foram consideradas 

como premissas, sendo classificadas como áreas não aptas. No entanto, outras sete unidades 

de conservação fazem parte da Bacia Efetiva. Destas, cinco são do tipo Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS) e outras duas são do tipo Florestas (Figura 9.4). 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as RDS são territórios 

naturais habitados por populações tradicionais, cuja subsistência baseia-se em sistemas 

sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo das gerações e 

adaptados às condições locais. Salienta-se que os planos de manejo destas UCs permitem 
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exploração comercial dentro de suas zonas de uso sustentável. No entanto, apesar dessa 

indicação, entendeu-se que a implantação de atividades de E&P no interior de RDS face à 

sua sensibilidade, pode alterar o equilíbrio social e gerar conflitos socioambientais. Além de 

deletério para as comunidades locais, tal alteração adicionaria riscos, ou percepção de riscos, 

ao negócio para os investidores, financiadores e seguradoras das atividades de E&P. Assim, 

todas as RDS foram consideradas como áreas não aptas. 

 
Figura 9.4 – Unidades de Conservação de Uso Sustentável dentro da Bacia Efetiva. 

Quanto à Flona de Tefé, seu Plano de Manejo indica uma zona de uso restrito, em que 

atividades econômicas não são permitidas e uma zona de uso sustentável, dedicada às 

comunidades tradicionais alocadas no seu interior, indicando equivalência com RDS. Desta 

forma, a Flona de Tefé foi considerada como área não apta. Vale ressaltar, no entanto, que 

as zonas de amortecimento das Unidades de Conservação não foram consideradas não aptas 

às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, uma vez que a vedação a 

atividades econômicas deve ser explicitada no plano de manejo da unidade35. Tendo em vista 

 
35 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC): “Art. 2º, XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade 
de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 
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que grande parte das UCs da região carecem de planos de manejo ou implementação destes, 

foi elaborado plano de ação buscando alertar para essa questão (ver “Promover a elaboração 

e efetivação de planos de manejo de UCs” no item 10.3). 

9.2.1.4 – Rios, Lagos e Várzeas 

Os rios, lagos e várzeas da bacia do Solimões constituem o ambiente onde se desenvolve 

grande parte das atividades socioeconômicas da região. Os rios servem como vias de 

transporte para deslocamento da população; fontes de sustento das famílias locais; comércio 

de mercadorias; áreas de lazer; além de áreas importantes para a reprodução e alimentação 

de algumas espécies de peixes. As várzeas, por sua vez, também desempenham papel 

semelhante ao rio Solimões e servem como sítio para assentamento de muitas comunidades 

ribeirinhas tradicionais. 

Reforça-se ainda, como visto no Diagnóstico Socioambiental, que onze indicadores possuem 

ocorrência espacial em ambientes de rios e várzeas: comunidades tradicionais, dinâmica 

demográfica, espécies de peixes endêmicas, áreas de ocorrência de peixe-boi, distribuição 

de espécies de peixes sobre-explotadas, qualidade da água, igarapés de primeira e de 

segunda ordem, áreas de acordo de pesca e de manejo de pirarucu (Arapaima gigas), locais 

de reprodução de peixes, locais de desova de quelônios e terras caídas. 

Os resultados dos modelos de dispersão de óleo apresentaram baixo tempo de toque de óleo 

nas margens do rio Solimões, quando simulados vazamentos em poços localizados na calha 

do rio. Nesse sentido, seria prudente evitar atividade exploratória ou de produção nestes 

ambientes, justificando a utilização deste indicador como critério de inaptidão, incluindo as 

calhas dos rios à sua espacialização. Ressalta-se que o mapeamento de aptidão se refere às 

atividades de E&P e não recai sobre as atividades de escoamento e transporte, bem como 

instalação da infraestrutura portuária, dutos ou terminais.  

A Figura 9.5 apresenta os rios, lagos e várzeas da região. Em função da escala regional de 

análise, os conjuntos rios/lagos/várzeas utilizados como critério de inaptidão são aqueles 

associados diretamente aos rios de maior porte: Solimões, Juruá e Purus. Os demais serão 

objeto de recomendações específicas ao Licenciamento Ambiental de novas atividades 

petrolíferas nas áreas aptas, já que podem ser evitados na escolha da locação de instalações. 

 
impactos negativos sobre a unidade; Art. 25, § 1o O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas 
específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento (...)” 
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Figura 9.5 – Rios, lagos e várzeas da região. 

9.2.2 Indicadores de Áreas em Moratória 

Os indicadores de áreas em moratória representam demandas por proteção de território, 

indicando áreas de conflitos existentes ou potenciais. Trata-se do entorno imediato das Terras 

tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas e da única APCB com ação prioritária para 

criação de unidade de conservação de uso sustentável. 

O indicador de inaptidão “9.2.1.1 – Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas” 

apontou as terras indígenas “sem providências”. Devido à incerteza da área preliminarmente 

mapeada, ou seja, pela possibilidade de que a Funai, em seu processo demarcatório, reveja 

os limites da terra para mais ou para menos, delimitou-se um buffer de 10 km a partir do 

perímetro do polígono em análise para ser classificado como área em moratória (Figura 9.6). 

Essas terras, por não serem demarcadas oficialmente, são mais vulneráveis a conflitos, 

especialmente quando potencializado por uma indústria que atrai mão-de-obra de diversos 

locais na região. Além disso, a oferta de Blocos exploratórios deve ser evitada em áreas com 
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conflitos existentes ou previstos, prevenindo reflexos negativos no desenvolvimento de 

atividades petrolíferas nessas áreas. 

O segundo indicador aborda uma recomendação de proteção com base em estudo técnico 

coordenado pelo MMA. O levantamento de APCBs (MMA 2018) na área de estudo revelou a 

existência de uma área com ação prioritária extremamente alta para  criação de Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável. No sentido de evitar conflitos de uso em função da 

expansão da indústria do petróleo, entende-se que esta área deva ser considerada em 

moratória até que seu uso esteja melhor definido. A Figura 9.6 apresenta a APCB com 

prioridade para criação de UC de Uso Sustentável. 

 
Figura 9.6 – Buffer de 10 km das terras indígenas não regularizadas pelo órgão indigenista e 
APCB com ação prioritária para criação de UC de Uso Sustentável. 

9.2.3 Procedimentos 

Os indicadores de inaptidão e de área em moratória foram mapeados conjuntamente e as 

áreas em que não ocorrem indicadores de uma categoria ou de outra foram consideradas 

áreas aptas. 
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Foi considerada uma prevalência dos indicadores de inaptidão sobre o indicador de moratória, 

ou seja, áreas com sobreposição entre esses dois tipos de indicadores foram classificadas 

como não aptas. 

Após a sobreposição de todos os indicadores, as áreas aptas isoladas menores que 625 km2 

foram consideradas não aptas. Esse valor representa um quarto de um Bloco exploratório 

(que possui 2.500 km2) e seu isolamento sinaliza que as atividades ali desenvolvidas estariam 

sujeitas a conflitos ao redor que seriam capazes de inviabilizá-las em curto ou médio prazo. 

9.3 Resultados 

A Figura 9.7 apresenta a classificação da Bacia Efetiva quanto à aptidão para as atividades 

petrolíferas.  
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Figura 9.7 – Classificação da Bacia Efetiva quanto à Aptidão. 
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O Quadro 9.1 apresenta a área para cada classe. As áreas aptas representam mais de 2,5 

vezes as áreas já concedidas, o que demonstra perspectiva de expansão das atividades, em 

áreas com menores conflitos em nível regional. Vale ressaltar que instituições financeiras já 

reconheceram que a classificação de aptidão fornece uma base instrumental para enfrentar a 

incerteza, transformando-a em risco quantificável, e possibilitar a avaliação para o 

financiamento de projetos (EPE/FEBRABAN/Instituto Escolhas 2019). Áreas em Moratória 

representa cerca de 3% da Bacia Efetiva e as Áreas não Aptas tomam 58% da área de estudo. 

Quadro 9.1 - Área das Classes da Classificação 

Classe Área (km2) Proporção 

Áreas Concedidas 33.074 10,7% 

Áreas Aptas 86.047 27,8% 

Áreas em Moratória 11.188 3,6% 

Áreas Não Aptas 179.229 57,9% 

Área da Bacia Efetiva 309.538 100% 

 

O Quadro 9.2 exibe o percentual de cada classe por município da Bacia Efetiva. Ao todo, 14 

municípios apresentaram algum percentual de área apta, sendo que Anori e Maraã obtiveram 

uma área apta inferior a 40 km2. Coari se apresenta como o município com maior área apta, 

cerca de 31 mil km2, o que representa 54% de seu território. A segunda cidade com maior 

disponibilidade de área apta é Jutaí, com 11.874 km2. Áreas em moratória foram observadas 

em nove municípios, dos quais, Tefé apresenta maior área, com cerca de 4.300 km2. Todos 

os 23 municípios da Bacia Efetiva registraram áreas não aptas. Porém, oito municípios 

obtiveram apenas áreas não aptas: Atalaia do Norte, Barcelos, Benjamin Constant, Beruri, 

Canutama, Eirunepé, Ipixuna e Tabatinga. 
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Quadro 9.2 - Área das Classes por Município dentro da Bacia Efetiva 

Município 
Área Total do Município dentro 

da Bacia Efetiva (km2) 
Classe Área (km2) 

Proporção no 
Município 

Alvarães 5,952.51 

Área Apta 476,84 8,0% 

Área em Moratória 2.162,09 36,3% 

Área não Apta 3.313,58 55,7% 

Anori 5,835.45 
Área Apta 37,88 0,6% 

Área não Apta 2.628,56 45,0% 

Atalaia do Norte 78,357.48 Área não Apta 34.151,77 43,6% 

Barcelos 122,310.94 Área não Apta 1.209,43 1,0% 

Benjamin Constant 8,921.99 Área não Apta 6.840,99 76,7% 

Beruri 17,181.71 Área não Apta 3.298,03 19,2% 

Caapiranga 9,511.84 Área Apta 1.119,56 11,8% 

Canutama 33,576.28 Área não Apta 0,19 0,0% 

Carauari 25,933.04 

Área Apta 4.530,87 17,5% 

Área não Apta 13.924,23 53,7% 

Área Concedida 3.233,93 12,5% 

Coari 57,830.58 

Área Apta 31.472,98 54,4% 

Área em Moratória 2.576,99 4,5% 

Área não Apta 13.297,06 23,0% 

Área Concedida 10.457,31 18,1% 

Codajás 18,636.39 
Área Apta 9.004,89 48,3% 

Área não Apta 6.289,82 33,8% 

Eirunepé 15,182.22 Área não Apta 4.456,98 29,4% 

Fonte Boa 12,270.18 

Área Apta 1.202,81 9,8% 

Área em Moratória 73,97 0,6% 

Área não Apta 518,77 4,2% 

Ipixuna 12,361.41 Área não Apta 1.340,54 10,8% 

Juruá 19,463.03 

Área Apta 9.460,00 48,6% 

Área em Moratória 108,36 0,6% 

Área não Apta 9.622,00 49,4% 

Jutaí 70,005.08 

Área Apta 11.874,19 17,0% 

Área em Moratória 1.307,62 1,9% 

Área não Apta 29.538,61 42,2% 

Maraã 17,045.26 

Área Apta 0,69 0,0% 

Área em Moratória 60,82 0,4% 

Área não Apta 7.691,04 45,1% 

Novo Airão 37,623.59 
Área Apta 889,63 2,4% 

Área não Apta 5.551,91 14,8% 

São Paulo de Olivença 19,930.80 
Área em Moratória 6,29 0,0% 

Área não Apta 13.412,27 67,3% 

Tabatinga 3,357.74 Área não Apta 1.827,05 54,4% 

Tapauá 85,360.19 

Área Apta 3.544,86 4,2% 

Área não Apta 10.498,15 12,3% 

Área Concedida 12.722,97 14,9% 

Tefé 23,708.57 

Área Apta 6.771,50 28,6% 

Área em Moratória 4.352,46 18,4% 

Área não Apta 5.925,11 25,0% 

Área Concedida 6.659,50 28,1% 

Uarini 10,233.57 

Área Apta 5.660,61 55,3% 

Área em Moratória 539,58 5,3% 

Área não Apta 3.888,63 38,0% 
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A área apta foi dividida em subáreas (Figura 9.8), possibilitando a elaboração de 

Recomendações ao Licenciamento ambiental específicas (ver item 10.2). As subáreas são 

compatíveis com as Opções estratégicas deste EAAS (item 8.6), com duas exceções: a) a 

opção estratégica “Setor Tefé” foi dividida em duas subáreas aptas: Uarini e Tefé; e b) não há 

correspondência da subárea Codajás com qualquer Opção estratégica, pois há indícios de 

que essa região possua baixo potencial petrolífero e, portanto, desconsiderou-se a oferta de 

blocos nessa área dentro do horizonte temporal do estudo. Para a etapa de Classificação de 

aptidão, essa área foi considerada apta, por não apresentar ocorrência de indicadores de 

inaptidão ou de moratória. 

 
Figura 9.8 – Delimitação das subáreas aptas. 
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10. DIRETRIZES, RECOMENDAÇÕES E PLANOS DE AÇÃO 

A extensa dimensão da bacia sedimentar do Solimões inclui áreas com (i) baixo nível de 

conhecimento acerca dos ecossistemas, em função da escassez de estudos pretéritos; (ii) 

habitats sensíveis; (iii) conflitos territoriais, principalmente fundiários, e pelo uso dos recursos 

naturais; e (iv) populações altamente vulneráveis. Esses fatores, de forma isolada ou 

sinérgica, conferem alta complexidade e sensibilidade socioambiental à região, além de 

poderem resultar em dificuldades para o desenvolvimento das atividades petrolíferas. 

A Classificação de aptidão considerou esses aspectos relevantes, de modo a eliminar Riscos 

estratégicos para a oferta de Blocos exploratórios em áreas aptas na Bacia Efetiva. No 

entanto, algumas questões demandam orientações para: a) maximizar as Oportunidades e 

minimizar os Riscos residuais; b) otimizar a governança das atividades de petróleo e gás; c) 

otimizar a gestão socioambiental; d) preencher lacunas de informações sobre as atividades 

petrolíferas; e e) preencher lacunas de conhecimento acerca da biodiversidade e da 

complexidade sociocultural. Esses cinco aspectos foram analisados no presente estudo e foi 

com base nos resultados obtidos que as Diretrizes Estratégicas, as Recomendações ao 

Licenciamento Ambiental e os Planos de Ação foram elaborados. 

Ressalta-se que, ao longo do estudo, foram identificadas Oportunidades transversais aos 

indicadores analisados no Diagnóstico, isto é, questões que demandam melhorias para que 

os reflexos das atividades de petróleo e gás natural na região possam gerar benefícios ao 

desenvolvimento socioeconômico local. Estas Oportunidades transversais foram tratadas nas 

Diretrizes Estratégicas e nos Planos de ação e se relacionam à gestão pública, ampliação de 

conhecimento, comunicação e parcerias público-privadas. 

É importante destacar que, de acordo com o art. 28 da Portaria Interministerial MMA-MMA nº 

198/2012, as conclusões da AAAS incidirão apenas sobre as áreas a serem outorgadas, 

assegurando-se a continuidade dos empreendimentos ou atividades licenciados ou 

autorizados, antes de sua efetivação. Da mesma forma, as conclusões da AAAS não incidirão 

sobre áreas que sejam submetidas à cessão de direitos, que é o processo de transferência 

da concessão de uma empresa para outra (ex.: processo de desinvestimento da Petrobras) e 

que possui regras estabelecidas em contratos ainda vigentes. 
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10.1 Diretrizes Estratégicas 

Nessa seção, são propostas diretrizes estratégicas para o desenvolvimento da indústria de 

petróleo e gás natural na bacia sedimentar do Solimões baseadas em princípios de 

sustentabilidade socioambiental. 

A atuação estratégica da indústria de petróleo e gás natural deve observar as questões que 

permeiam segurança operacional, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. Na 

Amazônia, essas questões precisam ser consideradas ainda mais profundamente, em função 

da reconhecida importância ecológica desse bioma, além da complexidade e vulnerabilidade 

social, territorial e cultural das populações que habitam a região. 

Um aspecto fundamental para que a implantação de diretrizes estratégicas seja efetivamente 

alcançada é a existência de um sistema de governança conformado institucionalmente pelos 

órgãos das esferas federal, estadual e municipal, devidamente alicerçado em planos e normas 

que forneçam segurança jurídica à indústria e à sociedade, sob o viés da responsabilidade e 

cooperação institucionais bem como da colaboração participativa de organizações, tanto 

públicas quanto privadas (Partidário, 2012). 

Nesse sentido, as diretrizes estratégicas listadas a seguir devem ser consideradas em 

diferentes escalas de nível governamental, para reduzir a vulnerabilidade socioambiental da 

região e, em alguns casos, internalizadas pela indústria de O&G para o desenvolvimento de 

seus projetos. (Quadro 10.1). 
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Quadro 10.1 - Diretrizes Estratégicas 

Diretriz Estratégica Objetivo Responsabilidade 
Monitoramento da Diretriz 

Procedimentos Indicadores 

Considerar a classificação 
de aptidão na oferta de 

blocos exploratórios 

Respeitar a classificação de 
aptidão deste EAAS 

ANP 
Sobrepor a grade de blocos ao mapa de classificação de 
aptidão e excluir as áreas não aptas da grade, eliminando 

ou recortando novos blocos 

Blocos ofertados em 
áreas aptas 

Revisar os Blocos 
exploratórios 

eventualmente devolvidos, 
antes de serem reofertados 

Evitar conflitos na reoferta de 
áreas, para o desenvolvimento 

das atividades de E&P 
MME e ANP 

Sobrepor os Blocos a serem ofertados aos indicadores de 
inaptidão e moratória do presente estudo, revisando cada 

Bloco, conforme o necessário 
Blocos revisados 

Considerar as APCBs com 
indicação para criação de 

Unidade de Conservação e 
de Terra Indígena no 

processo de outorga de 
blocos exploratórios 

Evitar conflitos no 
desenvolvimento das atividades 

de E&P em áreas nas quais 
UCs e TIs venham a ser 

efetivadas 

ANP 
Consultar a Funai e o MMA para verificar a evolução na 

delimitação e regulamentação dessas áreas 
Ofícios trocados 

Implementar ações 
integradas de fiscalização 

das atividades 

Otimizar a alocação de recursos 
humanos e aumentar a 

eficiência da fiscalização 

ANP, IPAAM, Ministério 
do Trabalho 

Aumentar a comunicação entre as instituições, de modo a 
conjugar as oportunidades de realização das auditorias / 

ações de fiscalização 

Número de auditorias 
realizadas em conjunto 

Promover o aproveitamento 
nos municípios da região do 

gás natural produzido na 
bacia 

Diminuir o custo de produtos 
derivados do processamento do 
gás natural produzido na bacia 

do Solimões ao consumidor 
local  

EPE 

Desenvolver estudos para avaliar as possibilidades de 
aproveitamento do gás natural na região, como produzir 
localmente gás de botijão (GLP) e combustíveis líquidos 

(gasolina natural) para atendimento ao mercado local 

Estudo realizado 

Indicação de soluções 
tecnológicas 

Orientar a destinação dos 
royalties 

Promover a melhoria da 
qualidade de vida das 
populações da região 

Secretarias Estadual e 
Municipais, Assembleia 

Legislativa do Amazonas 
ou Câmaras municipais  

Levantar e implementar mecanismos, como por exemplo 
modificação na legislação sub-nacional, para indicar a 

destinação dos royalties para as rubricas orçamentárias 
municipais de saneamento básico e estrutura hospitalar, 
identificados como oportunidades no presente estudo. 

Outro exemplo é a criação de um fundo municipal, como 
aquele criado pelos municípios de Niterói e Maricá. 

Promover fórum de discussão que oriente a destinação 
dos royalties em nível municipal 

Indicadores de serviços 
públicos de educação e 

saúde (número de 
escolas, analfabetismo, 

número de leitos 
hospitalares) 
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Quadro 10.1 - Diretrizes Estratégicas (cont.) 

Diretriz Estratégica Objetivo Responsabilidade 
Monitoramento da Diretriz 

Procedimentos Indicadores 

Fortalecer mecanismos de 
transparência (plataformas, 

orçamento participativo, 
accountability, auditoria, 

ouvidoria) 

Aumentar a 
transparência na 

aplicação dos royalties e 
participações especiais 

Tribunal de Contas do Estado 
do Amazonas; Câmaras 
municipais e Assembleia 
Legislativa do Amazonas. 

Elaboração de relatórios de prestação de contas, os quais 
devem ser divulgados periodicamente 

 
Realização de audiências públicas 

Relatórios disponíveis 
no site do TCE na 

internet 

 Promover Programas de 
Capacitação, em especial 

para cursos técnicos 
relacionados com as 

atividades fins da indústria 
de petróleo e gás natural, 

nos municípios da AIE 

Aumentar a participação 
de mão de obra local nas 

atividades 

Órgãos de governo, SENAI e 
Operadoras 

Elaboração de relatórios de mão de obra pelas operadoras 
N.º de postos de 

trabalho ocupados por 
mão-de-obra local 

Implantar estratégias de 
comunicação inclusivas 

acerca das atividades de 
E&P e aplicação de 

royalties e participações 
especiais na região.  

Aumentar a 
transparência dos dados 
sobre as atividades da 
indústria de petróleo e 
gás e na aplicação dos 
royalties e participações 

especiais 

Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, Secretaria 

Estadual de Infraestrutura, 
Ipaam, Municípios, 
Operadoras e ANP 

Estabelecer parcerias e arranjos institucionais para a 
construção de Manual de Boas Práticas de Comunicação e 

Relacionamento do setor de petróleo e gás natural com 
comunidades locais (disseminação de informação, participação 

social e engajamento, diálogo e mediação de conflitos, 
comunicação corporativa e responsabilidade social, educação 

energética, propaganda de resultados), considerando a 
acessibilidade e diversidade sociocultural dos grupos sociais, 

Nº de eventos 
realizados por ano 

Promover eventos de comunicação do andamento das 
atividades e de aplicação dos royalties 

Público atingido por 
ano 

Divulgar sistema de 
ouvidoria  

Esclarecer dúvidas e 
obter a percepção 
pública sobre as 

atividades da indústria de 
petróleo e gás 

ANP 

ANP já possui sistema de ouvidoria pela internet, cuja 
divulgação deverá ser exigida junto aos operadores de 

atividades de exploração e produção na região. Trata-se do 
Centro de Relações com o Consumidor (CRC) através do 

número 0800-970-0267 e do site http://www.anp.gov.br/fale-
conosco 

Número de respostas 
por ano 

Priorizar a oferta de áreas 
considerando os riscos e 

oportunidades identificados 
no presente estudo 

Maximizar as 
oportunidades e 

minimizar os riscos 
associados às atividades 

de E&P 

ANP 

Observar os riscos e oportunidades de cada opção estratégica, 
antes de decidir pela oferta de Blocos Exploratórios. Na 

divulgação de oferta de Blocos na bacia, divulgar também as 
oportunidades e riscos e recomendar a observação do EAAS 
Solimões pelas operadoras que arrematarem novos blocos 

Documentos de 
divulgação da oferta 

de Blocos na bacia do 
Solimões com as 
recomendações 
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Quadro 10.1 - Diretrizes Estratégicas (cont.) 

Diretriz Estratégica Objetivo Responsabilidade 
Monitoramento da Diretriz 

Procedimentos Indicadores 

Promover políticas públicas 
que melhorem as condições 
de vida da população rural  

Diminuir o fluxo migratório rural-urbano 
Governos Estadual e 

Municipais 

Desenvolver estratégias para ampliação do 
atendimento em saúde para garantir a cobertura da 

zona rural, como por exemplo, reformar 
ambulanchas / adquirir novas  

N° de ambulanchas em 
funcionamento 

Capacitar professores locais e absorvê-los nas 
escolas da região rural 

N° de professores de 
origem local nas escolas 

Criar/Fomentar mecanismos de geração de renda no 
campo (ver Quadro 10.2 - Ações para 

aprimoramento da gestão socioambiental da região - 
“Estimular o desenvolvimento da região com 

sustentabilidade”) 

% da população em idade 
escolar na zona rural 

matriculadas 

Promover políticas públicas 
que amenizem os efeitos 

negativos do fluxo migratório 

Minimizar a sobrecarga na 
infraestrutura urbana 

Governo estadual e 
municipal 

Reforçar infraestrutura urbana 

Nº de leitos hospitalares 

Nº de vagas escolares 
preenchidas 

Oferta de moradia  

Criar Fórum de discussão das 
questões socioambientais 

regionais envolvendo 
atividades petrolíferas  

Melhorar a governança das questões 
socioambientais relacionadas ao 
petróleo e gás natural na região 

MME, MMA, ANP, 
ANA, SEPLANCTI, 

SEMA e IPAAM 

Constituição de conselho que reúna instituições 
públicas e privadas, além da sociedade civil. É 

necessário considerar a acessibilidade e diversidade 
sociocultural dos grupos sociais e monitorar as 

ações estabelecidas 

Conselho criado 

Atas de reuniões 
realizadas 

Fortalecer o Grupo de 
trabalho sobre a OIT 169 

Embora a Consulta Livre, Prévia e 
Informada seja uma obrigatoriedade 

em vigor, é reconhecida a necessidade 
do estabelecimento de diretrizes gerais 
para a aplicação da Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho, 
respeitando as formas de organização 

política de cada povo 

Casa Civil 
(coordenação) 

 Considerando o direito de povos indígenas e 
tradicionais de terem os meios adequados de 

participação efetiva nas decisões que lhes afetem 
diretamente, conforme estabelecido na OIT, 

recomenda-se ampliar a discussão no âmbito do 
governo, de modo a possibilitar a participação 

desses povos nas discussões sobre o 
estabelecimento de diretrizes gerais para a aplicação 

da OIT 169 

Diretrizes publicadas 

Avaliar a pertinência de 
criação de um mecanismo de 

acompanhamento dos 
encaminhamentos do EAAS 

Aprimorar os encaminhamentos para a 
revisão deste EAAS e elaboração de 
outros estudos, de modo a torna-los 

mais efetivos 

MME e MMA 
Acompanhamento das diretrizes, recomendações e 

planos de ação indicados pelo presente EAAS 

Diretrizes, 
recomendações e planos 

de ação implantados 
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10.2 Recomendações ao Licenciamento 

Conforme previsto na Portaria 198/2012 e visando contribuir com o processo de 

Licenciamento ambiental conduzido pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – 

IPAAM, são apresentadas, a seguir, recomendações ao licenciamento de atividades da 

indústria de petróleo e gás natural. Considerando que são necessários estudos e ações 

específicos nas diversas fases dessa indústria, são apresentadas recomendações de aspecto 

geral, aplicáveis a todas as etapas e aquelas específicas por etapa. As etapas consideradas 

foram: Pesquisa sísmica, Perfuração exploratória, Produção, Processamento do gás natural, 

Transporte e Descomissionamento, em acordo ao Quadro 5.1 e as recomendações se 

referem aos impactos listados no item 5.10 (Capítulo 5 – Caracterização da atividade). 

O IPAAM deve definir o momento mais apropriado para incluir as recomendações, seja na 

abertura do processo de Licenciamento, no Termo de Referência para elaboração do estudo 

ambiental ou nas condicionantes das licenças ambientais. 

Vale ressaltar que algumas medidas sinalizadas já são praticadas e compõem as melhores 

práticas da indústria. No entanto, optou-se por reiterá-las, tendo em vista os processos 

impactantes locais reconhecidos no presente estudo, tanto por levantamento bibliográfico, 

como durante o processo participativo do estudo (entrevistas, reuniões, oficinas e consulta 

pública). 

Recomendações gerais, aplicáveis a todas as fases 

- A supressão de vegetação deve seguir diretrizes básicas (ANP, 2019a) como, por exemplo, 

evitar áreas com árvores nobres e de grande porte, limitar o corte para árvores com até 16 

cm de diâmetro, não obstruir cursos d´água e respeitar distâncias mínimas de corpos hídricos 

como fontes, lagos. 

- Implantar controles para evitar introdução de espécies exóticas, tais como a inspeção e 

controle de equipamentos e materiais e a proibição de animais domésticos nas bases e 

instalações.  

- Elaborar e executar Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) com o uso de 

espécies nativas, a partir de bancos de sementes coletadas da região, de forma a contemplar 

os grupos ecológicos presentes. 
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- Capacitar a força de trabalho considerando os aspectos socioambientais da região, em 

especial: educação ambiental, educação sexual, combate à prostituição infantil, interação com 

indígenas e comunidades tradicionais, combate à caça de animais silvestres. 

- Recomenda-se ao IPAAM solicitar à FUNAI os registros mais recentes de indígenas isolados 

na área de interesse para exploração. 

- Identificar áreas de uso tradicional, terras indígenas, comunidades tradicionais, comunidades 

tradicionais vulneráveis e ocorrência de indígenas isolados na área de influência do projeto e 

afastar suas atividades dessas áreas. A ocorrência de comunidades vulneráveis (sujeitas a 

conflitos por carência de titularidade de terra e outros direitos) deve ser reportada ao INCRA. 

- Recomenda-se ao IPAAM orientar ao empreendedor que informe a este órgão e à Funai o 

eventual encontro com indígenas isolados ou vestígios. 

- Recomenda-se ao IPAAM orientar que a empresa de petróleo e gás natural consulte a 

FUNAI, ICMBio, organizações indígenas de base e regionais sobre a existência dos povos 

indígenas e comunidades tradicionais. Recomenda-se dar destaque para as terras indígenas 

sem providência e as comunidades vulneráveis que existam na área  de interesse para 

exploração e produção e entregar esse levantamento ao IPAAM. 

- Recomenda-se ao IPAAM encaminhar o levantamento aos órgãos intervenientes (FUNAI, 

IPHAN, ICMBio, etc), associações indígenas e outras representações das comunidades 

envolvidas e promover discussão com estes intervenientes, para orientar tanto a elaboração 

dos estudos sobre povos indígenas e comunidades tradicionais e quanto a Consulta LPI. 

- Estabelecer parceria entre a Prefeitura Municipal e a empresa de petróleo com atuação no 

município para que a empresa possa promover ações de divulgação mais eficaz, nos canais 

e locais de maior alcance à população, considerando também as dificuldades logísticas e a 

necessidade de adaptar a comunicação à realidade das comunidades do interior (indígenas, 

tradicionais, ribeirinhos, etc) 

- Elaborar plano de comunicação das atividades com as comunidades locais (entorno da 

atividade e na base de apoio). 

- Identificar conflitos fundiários e relacionados com o uso de recursos naturais, em especial 

madeireiros e pesqueiros, na área de influência do projeto. 
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- Apoiar projetos de desenvolvimento socioeconômico, promovendo mecanismos que facilitem 

e desburocratizem a inclusão de associações de base comunitária. Para isso, recomenda-se 

promover a estruturação, regularização e capacitação das associações. 

- Estimular a implementação de mecanismos de boas práticas em direitos humanos em 

empreendimentos que estejam em processo de licenciamento de instalação e/ou operação 

(conforme referências de boas práticas internacionais (IPIECA 2012). 

- Embasar os estudos e relatórios de impacto ambiental em revisões bibliográficas sobre 

espécies endêmicas, ameaçadas e potencialmente sensíveis à atividade e coleta de dados 

primários (observar lista de espécies disponibilizada na contribuição à consulta pública – 

Anexo IX). 

- Evitar, mitigar e compensar impactos sobre espécies endêmicas, ameaçadas e 

potencialmente sensíveis à atividade de petróleo e gás. 

- Monitorar a realização de manutenção periódica das embarcações de logística de insumos 

e produtos, a fim de minimizar vazamentos de combustível. 

- Monitorar a realização de treinamento dos trabalhadores envolvidos no transporte de 

insumos, acerca do procedimento adequado no tratamento com indígenas e ribeirinhos. 

- A avaliação de impactos deverá considerar a circulação de embarcações para transporte de 

insumos, mão de obra e produtos associados à atividade, de modo a possibilitar a proposição 

de medidas mitigadoras. 

Recomendações aplicáveis à Pesquisa Sísmica 

- Minimizar a necessidade de novas aquisições de dados sísmicos, por meio da utilização de 

modelagem computacional de subsuperfície, integrando dados eletromagnéticos aéreos aos 

dados de sísmica e de poços perfurados. 

Recomendações aplicáveis à Perfuração Exploratória 

- Aproveitar vias e infraestrutura preexistentes, minimizando a supressão de vegetal e a 

criação de novos acessos. 

- Restringir perfuração em corpos d´água, áreas alagadas, áreas de várzea e de margem de 

rios.  

- Priorizar utilização de sondas que possuam tecnologia para realização de perfuração 

direcional. Desta forma, de um mesmo ponto, mais de um objetivo pode ser atingindo, 
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reduzindo a necessidade de supressão vegetal. Além disso, utilizando essa tecnologia é 

possível atingir um potencial reservatório situado abaixo de corpos d´água, áreas alagadas, 

áreas de várzea e de margem de rios, sem causar impactos nesses locais. 

- Adotar tecnologias que propiciem a redução e reaproveitamento do fluido de perfuração. 

- Garantir armazenamento e destinação adequados do fluido de perfuração, evitando sua 

liberação no ambiente. 

- Estabelecer programa de controle de processos erosivos gerados pela implantação dos 

poços. 

Recomendações aplicáveis à Produção 

- Aproveitar vias e infraestrutura pré-existentes, minimizando a supressão de vegetal e a 

criação de novos acessos. 

- Para o desenvolvimento da Produção, elaborar mapa de sensibilidade ao óleo no entorno 

dos locais de perfuração de poços e modelagem de dispersão de óleo.  

- Estabelecer regras de navegação e de uso da água a fim de evitar a degradação dos 

ambientes aquáticos e da qualidade da água. Para tal, dimensionar o tamanho e fluxo de 

embarcações com base na largura e profundidade dos rios, para minimizar impactos indiretos 

na biota e terras caídas. 

- Manter o sistema de produção atual (inland off-shore), no qual o transporte de pessoas, 

equipamentos, insumos e produtos ocorre preferencialmente por via fluvial ou aérea. 

- Priorizar alternativas tecnológicas que minimizem a largura/extensão da faixa de servidão 

para os dutos de escoamento. 

- Estabelecer distâncias seguras entre os pontos de captação de água para abastecimento de 

populações humanas na área de influência e os equipamentos e instalações de produção, tais 

como poços produtores, unidades de processamento, dentre outros. 

- Estabelecer programa de controle de processos erosivos gerados pela implantação dos 

poços, dutos de escoamento e unidades de processamentos. 

- Para o desenvolvimento da Produção de gás de folhelho (subárea apta Coari), adotar 

medidas específicas: apresentar outorga da água a ser utilizada no faturamento hidráulico, 

“completação verde”, assegurar a integridade do poço, realizar modelagem e monitoramento 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    332

de sismos, priorizar o reuso da água de flowback, priorizar a adoção de técnicas que 

minimizem o número de poços (como o modelo multi-well). 

Recomendações aplicáveis ao Transporte 

- Priorizar o transporte fluvial, para minimizar a abertura de acessos, com supressão de 

vegetação, nas subáreas aptas de Jutaí, Juruá e Uarini. 

- Priorizar a utilização da infraestrutura de dutos existente, para as subáreas aptas de Tefé e 

Coari. 

- Os dutos de transporte devem ter faixa de servidão reduzida, definida tecnicamente em 

função do ambiente onde o duto está instalado, com a introdução de pontes para passagem 

de fauna (canopy bridge). 

- Estabelecer programa de controle de processos erosivos gerados pela implantação dos 

dutos e instalações portuárias. 

Recomendações aplicáveis ao Descomissionamento 

- Apresentar projeto de descomissionamento, contemplando no mínimo: orçamentação do 

descomissionamento, destinação dos equipamentos e infraestrutura, a recuperação de áreas, 

remoção de poluentes e remediação, caso necessário, de ambientes aquáticos e terrestres 

contaminados. 

10.3 Planos de Ação para Acompanhamento 

Foram elaborados três tipos de Planos de Ação, de acordo com sua finalidade: 

a) Programas Ambientais Regionais, como subsídios ao Licenciamento Ambiental de 

futuras atividades; 

b) Ações para as áreas em moratória, que possam lidar com os conflitos identificados 

nessas áreas; e 

c) Ações para aprimoramento da gestão socioambiental da região, que tratem das 

lacunas e conflitos identificados no estudo, mas que não estão diretamente vinculados 

às atividades petrolíferas. 
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Quadro 10.2 - Plano de Ação 

Tipo Objetivo Ações Procedimentos Atores Potenciais Indicadores 

Programas 
Ambientais 
Regionais 

Ampliação do conhecimento e 
aprimoramento da gestão 

ambiental da área de estudo, 
como subsídio aos processos de 

licenciamento ambiental das 
atividades futuras 

Identificar as áreas de ocorrência de 
indígenas isolados e desenvolver políticas 

públicas de proteção territorial 
Instalar Frentes de Proteção Etnoambiental FUNAI Áreas identificadas e 

protegidas 

Promover a regularização fundiária 

Apoiar os órgãos de governo das esferas federal, 
estadual e municipal nos programas de 

regularização fundiária. Verificar a modalidade 
mais adequada a cada caso: propriedade; UC de 
US; Concessão de direito real de uso ou Projeto 

de Assentamento, por exemplo 

INCRA, SPF, Municípios, 
FUNAI, MPF, MPE, 

movimentos sociais e 
sociedade civil 

Área regularizada 

Promover a articulação das operadoras 
de petróleo e gás natural para 

compartilhamento de infraestrutura de 
logística e recursos 

Estabelecer parcerias ANP e Operadoras 
Infraestrutura 
compartilhada 

Melhorar a infraestrutura de fiscalização 
das atividades de petróleo e gás 

Capacitar e equipar os órgãos de fiscalização; 
Promover a articulação entre os órgãos para 

executar vistorias conjuntas 
ANA, ANP e IPAAM 

Programas de 
capacitação e 

instrumentação 
implementados  

Constituir e manter atualizada base de 
dados socioambientais associados às 
atividades de petróleo e gás natural 

Compilar informações acerca das atividades de 
E&P: mão de obra, tratamento e descarte de 

cascalho e dos efluentes industriais, área 
desmatada, fluxo de embarcações de apoio. 
Frequência de atualização: de acordo com o 

início de processos de licenciamento ambiental 

ANP (P&D para criação 
da base); IPAAM 

(gerenciar a base); 
Operadoras (alimentar a 

base)  

Base criada e 
disponibilizada na 

internet 

Promover a integração entre os órgãos 
públicos e a sociedade, a fim de 

fortalecer o sistema de governança  

Secretário/Presidente de cada conselho 
convocar reuniões, convidando órgãos públicos 

e representantes de classes 

Conselhos municipais, 
estaduais e federais e 

demais fóruns de 
representação paritária 

Atas das reuniões 
realizadas, com 
participação dos 
diversos entes 
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Quadro 10.2 - Plano de Ação (Cont.) 

Tipo Objetivo Ações Procedimentos Atores Potenciais Indicadores 

Ação para as 
Áreas em 
Moratória 

Cessar a incerteza 
associada ao entorno 

das terras 
tradicionalmente 

ocupadas por indígenas 
não demarcadas e 

minimizar conflitos na 
região 

Identificar e Demarcar TIs 

Instaurar/ Fortalecer GTs de Identificação e Demarcação 
de Tis 

Funai TIs demarcadas  

Consultar o presente estudo, que reúne pleitos de 
demarcação (fontes: CIMI, Oficinas de mapeamento 

participante e APCBs) 

Instituir a Unidade de Conservação 
de Uso Sustentável indicada pela 

APCB 
Seguir os trâmites para criação de Unidade de conservação ICMBio ou SEMA/AM Unidade 

instituída 
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Quadro 10.2 - Plano de Ação (Cont.) 

Tipo Objetivo Ações Procedimentos Atores Potenciais Indicadores 

Ações para 
aprimoramento da 

gestão 
socioambiental da 

região  

Contribuir para 
preencher lacunas 
de conhecimento e 

mediação/resolução 
de conflitos  

Minimizar conflitos entre usuários de 
recursos naturais, visando reduzir a 

vulnerabilidade social 

Apoiar a implantação de acordos de pesca e outras 
estratégias de co-manejo da exploração de recursos 

naturais 

Municípios, Associações e 
Colônias de Pescadores, 

Associações de 
Ribeirinhos, IPAAM, 

IBAMA, ICMBio, Instituto 
Mamirauá, Ass. Ind., 

Funai 

N.º de Acordos 
implantados 

Ampliar o conhecimento acerca da 
biodiversidade e recursos hídricos na 

Amazônia  

Apoiar projetos de pesquisa, observando os alvos de 
conservação das APCBs com ação prioritária para 

Pesquisa 

ANA, Universidades e 
Agências de fomento à 

pesquisa  

N.º de projetos 
desenvolvidos  

Minimizar conflitos entre comunidades 
tradicionais e grupos indígenas  

Apoiar a elaboração dos Planos de Gestão Territorial e 
Ambiental (PGTAs) 

FUNAI, Movimentos 
Sociais, povos indígenas 

N.º de PGTAs 
elaborados 

Estimular o desenvolvimento da região com 
sustentabilidade  

Identificar e apoiar cadeias produtivas regionais, em 
especial aquelas associadas ao uso de recursos da 

sociobiodiversidade e apoiar programas e projetos de 
desenvolvimento socioeconômico, auxiliando a 

diversificação econômica dos municípios 

Universidades, SESI, 
Agências de 

financiamento federal e 
estadual 

N.º de 
programas e 

projetos 
implantados 

Promover a elaboração e efetivação de 
planos de manejo de UCs  

Apoiar a elaboração e implementação de planos de 
manejo, inclusive com a regulamentação das zonas de 

amortecimento  

ICMBio, IPAAM, 
Municípios, Movimentos 

Sociais, Comunidades 
Tradicionais 

N.º de planos 
elaborados e 
regularizados 

Constituir e manter atualizada base de 
dados socioeconômicos municipais  

Compilar anualmente informações acerca de 
indicadores socioeconômicos relacionados à saúde, 

educação, saneamento, emprego, renda e população 

Governo do Estado do 
Amazonas (constituir e 

manter a base); Base criada e 
disponível na 

internet Prefeituras (alimentar a 
base) 

Melhorar a gestão municipal 
Promover a capacitação dos órgãos municipais em 

gestão pública 

Prefeituras municipais, 
SENAI, Governo do Estado 

do Amazonas 

N.º de cursos 
realizados 

N.º de pessoas 
capacitadas 
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11. CONCLUSÕES 

A governança na região é exercida por instituições públicas dos níveis federal, estadual e 

municipal e organizações da sociedade civil com atuação local, regional, nacional e 

internacional. Entre as instituições governamentais formuladoras de políticas públicas, MMA 

e MME interagem para estabelecer diretrizes gerais de desenvolvimento da indústria de 

petróleo e gás natural, de forma a compatibilizá-lo com a conservação do meio ambiente em 

nível federal. Outras instituições atuam no nível local na interface com as atividades 

petrolíferas: as agências reguladoras (ANP e ANA); os órgãos responsáveis pelo meio 

ambiente (ICMBio, SEMA e IPAAM); órgão responsável pela gestão territorial (INCRA); a 

FUNAI, que atua na proteção dos direitos dos povos indígenas; as prefeituras municipais; e 

as associações e organizações não governamentais. Além disso, estão presentes os 

Ministérios Públicos Estadual e Federal. 

As Políticas, Planos e Programas (PPPs) levantadas possuem em sua maioria abrangência 

nacional (68%), em contraste com aquelas de níveis estadual, regional e municipal. Dentre 

estas PPPs, 30% estão direcionadas às atividades de petróleo e gás natural, 42% são 

destinadas à população em geral, 15% são voltadas aos povos indígenas e 13% são 

dedicadas ao meio ambiente. 

O processo participativo do EAAS Solimões foi desenvolvido em seis fases: entrevistas 

individuais, oficina de contexto e foco estratégico, reuniões de mapeamento participante, 

oficina de comparação das opções estratégicas, reuniões informativas e consulta pública 

presencial e via internet. Foram identificados cinco grupos de atores na região, convidados a 

participar do processo: pesquisadores e professores universitários (Academia); funcionários 

públicos federais, estaduais e municipais, preferencialmente com atuação na área ambiental 

(Administração Pública); profissionais da área de petróleo e gás natural (Empresas do setor); 

profissionais de diversas áreas de atuação com vínculo em ONGs (Sociedade civil); e 

lideranças de Grupos indígenas e Comunidades tradicionais. Além de promover a 

comunicação com os diferentes atores, esse processo foi relevante para entender conflitos e 

demandas das comunidades locais, destacando-se o mapeamento das Terras 

tradicionalmente ocupadas por povos indígenas sem providência. As informações coletadas 

alimentaram o Diagnóstico Socioambiental e, consequentemente, as etapas posteriores do 

estudo. 
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O Diagnóstico Socioambiental permitiu compreender as sensibilidades da bacia sedimentar 

do Solimões e evidenciou uma região de rica diversidade, em termos sociais, culturais e 

ambientais, mas também de diversos conflitos fundiários e de uso de recursos naturais 

(especialmente recursos pesqueiros e florestais), além da presença de povos indígenas 

isolados. 

As atividades de exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural estão estabelecidas 

na região desde a década de 1950 e se localizam em áreas de baixo nível de desmatamento. 

O modelo adotado nos sete campos atualmente em produção, todos operados pela Petrobras, 

compreende a interligação dos campos de menor porte em um polo de processamento central 

localizado próximo aos campos de maior porte (Polo Arara), conhecido como Província 

Petrolífera de Urucu. Esse modelo de produção e as demais atividades exploratórias 

minimizam a abertura de clareiras e estradas, priorizando o transporte de equipamentos e 

insumos por via aérea e fluvial. 

A maior parte da parcela municipal dos royalties e participações especiais associados à 

produção é direcionada ao município de Coari. Este município apresentou rápido crescimento 

demográfico entre 1991 e 2010, o que provavelmente esteve associado às atividades de E&P. 

Em Carauari, devido à proximidade com o Polo Arara, foram gerados empregos diretos 

associados à produção petrolífera. Os levantamentos de sísmica se caracterizam por geração 

de empregos temporários com predomínio de trabalhadores contratados nos municípios da 

região. 

Segundo a análise de tendências elaborada no Estudo, haverá queda expressiva nos royalties 

e nas participações especiais decorrente do declínio da produção dos campos existentes. Isso 

reduz a geração de benefícios econômicos, especialmente para o orçamento municipal de 

Coari (com reflexo em investimentos nas infraestruturas de saúde e saneamento) e nível de 

emprego na região. 

Sobre os cenários de desenvolvimento, elaborados considerando o mesmo modelo de 

produção atualmente praticado, a análise de impactos estratégicos dos Cenários de média e 

alta atividade para recursos convencionais indica uma maior sensibilidade dos indicadores 

socioculturais, comparativamente aos indicadores ambientais. De fato, foi observado que as 

atividades petrolíferas existentes na região conseguem conviver com a biodiversidade, desde 

que empregadas as melhores práticas, reforçadas nas Recomendações ao Licenciamento 
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Ambiental. Por outro lado, a complexa dinâmica sociocultural regional é tão singular que 

demanda maior atenção. 

Em relação aos cenários com produção de gás de folhelho, os impactos negativos da sua 

exploração aumentam em desproporção à contrapartida dos impactos positivos, 

principalmente quando comparados os cenários de média intensidade para recursos 

convencionais, sem e com gás de folhelho. Isto é confirmado pelos parâmetros dos cenários, 

que demonstram que há um número expressivo de poços de produção associados 

exclusivamente à exploração de gás de folhelho e, no entanto, apesar de exigir maior 

demanda de emprego e serviços, há um aumento inexpressivo em volume de produção, e 

consequentemente dos impactos positivos da geração de royalties e participações especiais. 

Vale ressaltar que a exploração e produção de gás de folhelho foi modelada, no presente 

estudo, apenas para a Província de Urucu. 

Portanto, a comparação dos quatro cenários de desenvolvimento revelou que o Cenário de 

alta atividade para recursos convencionais apresenta a melhor relação oportunidades versus 

riscos. 

Na comparação entre as opções estratégicas, etapa realizada com atores sociais da região, 

revelou-se que a opção Coari estaria sujeita a menores impactos negativos das atividades de 

E&P de recursos convencionais que as demais: Jutaí, Juruá, Tefé e Tapauá. No entanto, nos 

cenários que incluíam gás de folhelho, Coari, única região onde foi considerada essa 

exploração, estaria sujeita aos maiores impactos negativos. 

A classificação de aptidão buscou indicar áreas mais e menos favoráveis ao desenvolvimento 

de novas atividades petrolíferas. Além das restrições legais assumidas como premissas para 

a classificação de aptidão, os principais Riscos identificados e avaliados foram utilizados como 

indicadores de inaptidão, com o objetivo de reduzir incertezas no Licenciamento Ambiental 

das atividades de E&P. Os Riscos foram relacionados às características mais marcantes da 

região: seu regime de cheias e estiagens, que determinam padrões biológicos e a ocupação 

humana, com suas atividades socioculturais e econômicas, além das características culturais 

marcantes. Estes aspectos foram representados pelos indicadores Rios, lagos e várzeas, 

Terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas e Unidades de Conservação de uso 

sustentável. Evitar atividades de E&P nas áreas em que tais características se expressam de 

forma mais evidente resguarda eventuais conflitos e impactos mais contundentes. Portanto, 
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57,9% da área da Bacia efetiva foi considerada não apta às atividades de E&P, enquanto 

27,8% foi considerada apta, o que representa mais que o dobro das áreas já concedidas. 

Os indicadores de áreas em moratória representam demandas por proteção de território, 

indicando locais de conflitos existentes ou potenciais. Trata-se do entorno imediato das Terras 

tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas e da única APCBs com ação prioritária para 

criação de unidade de conservação de uso sustentável, resultando em 3,6% da Bacia efetiva. 

A partir dos resultados encontrados foram elaboradas Diretrizes Estratégicas, 

Recomendações ao Licenciamento Ambiental e Planos de Ação, com vistas a contribuir com: 

i) maximização das Oportunidades e minimização dos Riscos residuais; ii) otimização da 

governança das atividades de petróleo e gás natural; iii) otimização da gestão socioambiental 

na região; iv) preenchimento de lacunas de informações sobre as atividades petrolíferas; e v) 

preenchimento de lacunas de conhecimento acerca da biodiversidade e da complexidade 

sociocultural. Ressalta-se que, ao longo do estudo, foram identificadas Oportunidades 

transversais aos indicadores analisados no Diagnóstico, isto é, questões que demandam 

melhorias para que os reflexos das atividades de petróleo e gás natural na região possam 

gerar benefícios ao desenvolvimento socioeconômico local. Estas Oportunidades transversais 

foram tratadas nas Diretrizes e nos Planos de ação e se relacionam à gestão pública, 

ampliação de conhecimento, comunicação e parcerias público-privadas. 

O presente estudo permitiu indicar áreas da bacia sedimentar mais favoráveis ao 

desenvolvimento de novas atividades de E&P e áreas da bacia sedimentar que devem ser 

evitadas pelas operadoras, sob o risco de que um eventual investimento em novas atividades 

de E&P poderia resultar em conflitos territoriais na região. Adicionalmente, foram propostas 

diretrizes, recomendações ao licenciamento ambiental e planos de ação para o 

desenvolvimento sustentável da região. 

Destaca-se que além de áreas com restrições legais, também foram consideradas as áreas 

extensas de várzea, a Floresta Nacional de Tefé e as terras indígenas com pleitos para 

reconhecimento. Por outro lado, foram observadas áreas aptas às atividades de E&P em nível 

regional, além daquelas que estão sob concessão, demonstrando que há possibilidade de 

expansão da indústria, desde que adotadas as melhores práticas e respeitado o processo de 

Licenciamento ambiental. Além disso, através do processo participativo, o estudo pôde ser 

discutido e construído a partir da interação com representantes dos principais atores sociais 

locais. 
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Propõe-se que o presente estudo seja revisado daqui a 10 anos, pois os padrões 

socioeconômicos e ambientais observados são dinâmicos e, a partir da análise de novas 

condições, é possível que se perceba a necessidade de reconsiderar as conclusões obtidas. 

Para definição da validade temporal das conclusões desse estudo, foram observados os 

seguintes aspectos: (i) ciclo das atividades de E&P; (ii) políticas, planos e programas 

existentes na região; e (iii) natureza dos dados primários e secundários coletados. Destaca-

se que existem outros aspectos relevantes, como preço internacional do petróleo, conjuntura 

política, mudanças climáticas, entre outros, que, devido à elevada incerteza, não foram 

considerados, mas podem influenciar o contexto das atividades petrolíferas e características 

socioambientais. 

Por fim, o presente estudo servirá de subsídio ao Relatório Conclusivo que será elaborado 

pelo CTA e encaminhado à Comissão Interministerial ainda a ser designada, conforme a 

Portaria Interministerial 198/2012. Cabe ressaltar que a competência para oferta de blocos 

exploratórios na Bacia Sedimentar do Solimões é da ANP, a partir de Decreto Nº 9.641, de 27 

de dezembro de 2018, que “delega competência à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP) para definir blocos em bacias terrestres a serem objeto de licitação, 

sob regime de concessão, no sistema de Oferta Permanente”, em consonância com a Política 

Energética Nacional. Tal delegação foi reiterada pela Resolução CNPE 03/2020. 
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13. GLOSSÁRIO 

Áreas Aptas: áreas cujas condições e características socioambientais são compatíveis com 

atividades e empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural. 

Áreas Não Aptas: áreas onde são encontrados ativos ambientais altamente relevantes cuja 

necessidade de conservação seja incompatível com os impactos e riscos não mitigáveis 

associados à exploração petrolífera. 

Áreas em Moratória: áreas com importantes lacunas de conhecimento científico ou 

relevantes conflitos de uso do espaço e dos recursos socioambientais, dependendo de 

aprofundamento de estudos e desenvolvimento tecnológico de alternativas ambientalmente 

mais adequadas para decisão quanto à aptidão para exploração petrolífera. 

Área de influência estratégica: Municípios ou outras áreas definidas por fatores 

socioambientais que estejam sujeitos às oportunidades e riscos da ampliação da atividade de 

exploração, produção e escoamento de petróleo e gás natural.  

Área de uso tradicional: são áreas de caça, pesca, roça e extrativismo vegetal madeireiro e 

não madeireiro, além de locais de importância cultural, como locais de moradia, cemitérios e 

outros locais sagrados - e demais áreas que garantam a manutenção e a reprodução física e 

cultural dos povos indígenas e comunidades tradicionais. 

Área sedimentar: espaço territorial formado por bacia sedimentar, conjunto de bacias, sub-

bacias ou outras extensões, marítimas ou terrestres, com efetivo ou potencial interesse de 

exploração e produção de petróleo e gás natural. 

Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS): processo de avaliação baseado em 

estudo multidisciplinar, com abrangência regional, utilizado pelos Ministérios de Minas e 

Energia e do Meio Ambiente como subsídio ao planejamento estratégico de políticas públicas, 

que, a partir da análise do diagnóstico socioambiental de determinada área sedimentar e da 

identificação dos potenciais impactos socioambientais associados às atividades ou 

empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural, subsidiará a 

classificação da aptidão da área avaliada para o desenvolvimento das referidas atividades ou 

empreendimentos, bem como a definição de recomendações a serem integradas aos 

processos decisórios relativos à outorga de blocos exploratórios e ao respectivo licenciamento 

ambiental. 
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Bacia efetiva: espaço territorial da bacia sedimentar que apresenta efetivo ou potencial 

interesse de exploração e produção de petróleo e gás natural, de acordo com o Zoneamento 

Nacional dos Recursos de Óleo e Gás. 

Bacia sedimentar: depressão da crosta terrestre caracterizada pela acumulação de uma 

pilha espessa de sedimentos por um longo período no tempo geológico. 

Blocos exploratórios de petróleo e gás natural: parte de uma bacia onde são 

desenvolvidas atividades de exploração ou produção de petróleo e gás natural. 

Cenário de desenvolvimento: inferência sobre a tendência futura (horizonte temporal de 20 

anos) da produção de petróleo e gás natural na área de estudo, considerando diferentes 

alternativas para a ampliação da atividade de exploração, produção e escoamento de petróleo 

e gás natural. 

Cenário de referência: tendência futura (dentro do horizonte temporal de 20 anos) da 

produção de petróleo e gás natural na área de estudo, sem considerar a ampliação das 

atividades exporatórias ou a oferta de novas áreas para exploração e produção de petróleo e 

gás natural na bacia efetiva. 

Comunidades tradicionais: podem ser definidas como grupos sociais, culturalmente 

diferenciados que se reconhecem como tal. Possuem uma forma própria de organização 

social, ocupam e utilizam territórios e recursos naturais como condição necessária para sua 

reprodução cultural, social, religiosa e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas geradas e transmitidas pela tradição (BRASIL, 2015). Estão localizadas tanto dentro 

das Unidades de Conservação, assentamentos e quilombo como também fora dessas 

unidades territoriais. Possuem conhecimentos específicos sobre a utilização do seu território, 

técnicas de pesca e agricultura diferenciadas. 

Comunidades tradicionais vulneráveis: são aquelas localizadas fora das UCs e de 

assentamentos, ou seja, fora de áreas protegidas oficialmente, e que convivem com vários 

tipos de conflitos territoriais devido à ausência da regularização fundiária (ameaças de 

desapropriação, falta de reconhecimento como comunidades pelos órgãos públicos, invasões 

e ausência das políticas públicas básicas), sendo obrigadas a fazerem acordos desvantajosos 

de uso de roça e pesca para evitar maiores problemas com as pessoas que se dizem donos 

da propriedade. 

Comunidades ribeirinhas: são grupos sociais que moram em ambiente de várzea, onde 

desenvolvem estratégias de reprodução social que coadunam produção agrícola, pesqueira 
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e extrativista com práticas voltadas à conservação e uso sustentável dos ecossistemas 

(FRAXE, 2004; WITKOSKI, 2010). 

Comunidades rurais: são grupos sociais situados fora dos limites da zona ou área urbana, 

geralmente com características associadas ao setor primário da economia. Portanto, as 

comunidades rurais da região de estudo podem ser tradicionais, ribeirinhas ou vulneráveis, 

localizadas tanto em ecossistemas de várzea e terra firme (IBGE, 2010). 

Diagnóstico: caracterização socioambiental da área de abrangência do Estudo, de modo a 

fornecer conhecimento suficiente para embasar a identificação e a avaliação dos impactos 

estratégicos. 

Diretrizes estratégicas: propostas de medidas e recomendações para aumentar sinergias 

entre políticas, planos e programas e minimizar possíveis conflitos entre a atividade de 

petróleo e gás natural e outras atividades da região, assim como para garantir os ativos 

ambientais e os modos de vida das populações locais. 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar (EAAS): estudo multidisciplinar de abrangência 

regional, com objetivo principal de subsidiar a classificação de aptidão de áreas com vistas à 

outorga de blocos exploratórios de petróleo e gás natural, bem como produzir informações 

ambientais regionais para subsidiar o licenciamento ambiental de empreendimentos 

específicos. 

Etnogênese: Processo no qual os povos indígenas, que por um longo tempo ocultaram as 

suas identidades, voltam a afirmar a sua cultura enquanto coletividade, povo, em contraste a 

outros povos. Dessa forma, retomam o uso das línguas e práticas culturais tradicionais, entre 

outras mecanismos de auto reconhecimento como indígenas. 

Fatores críticos de decisão (FCDs): temas chave que refletem as principais questões 

estratégicas relacionadas ao meio ambiente, à sociodiversidade e à sustentabilidade sobre as 

quais a AAAS deve focar. A partir deles se constrói o Quadro de Avaliação Estratégica, no 

qual são estabelecidos Critérios de Avaliação e indicadores. 

Gás de folhelho: é o gás natural que se encontra aprisionado em rochas sedimentares de 

baixa permeabilidade, nas mesmas rochas em que foi gerado a partir da deposição e posterior 

transformação de matéria orgânica (em inglês, shale gas). 

Impacto estratégico: impacto relevante no contexto do Estudo Ambiental de Área 

Sedimentar, identificado durante sua elaboração e que deve ser considerado nas análises. 
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Indicador: recurso metodológico adotado para informar sobre os aspectos socioambientais 

da região, levando em consideração as características da realidade local. 

Objetivos estratégicos: objetivos de médio-longo prazo que se pretende atingir com o 

desenvolvimento das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. 

Opções estratégicas: caminhos para se atingir os Objetivos Estratégicos, considerando 

possíveis alternativas espaciais, temporais, tecnológicas de oferta de novas áreas para 

exploração e produção de petróleo e gás natural na bacia efetiva. As opções estratégicas 

devem ser estabelecidas de modo a minimizar riscos e potencializar oportunidades nos 

diferentes cenários de desenvolvimento. 

Programa Ambiental Regional: conjunto de iniciativas que visam dar maior consistência e 

efetividade às exigências técnicas e socioambientais determinadas no âmbito dos 

licenciamentos ambientais. A viabilização destas exigências dar-se-á mediante a associação 

entre empreendedores ou projetos da mesma natureza, bem como a identificação da 

responsabilidade jurídica por tal Programa. 

Quadro de avaliação estratégica: quadro composto pelos Fatores Críticos De Decisão, 

Critérios de Avaliação e seus indicadores, a partir de uma abordagem estratégica. Ilustra o 

contexto e as prioridades da avaliação, orientando a análise de tendências e a avaliação como 

um todo. 

Quadro de governança: identifica os atores relevantes na implementação de uma política, 

plano ou programa, com suas respectivas responsabilidades e iniciativas de cooperação. 

Quadro de referência estratégico: quadro das políticas, planos e programas, com relevância 

regional, que contenham objetivos e metas de interface com a AAAS. 

Recursos não convencionais: recurso não convencional de petróleo e gás natural - recurso 

cuja produção não atinge taxas de fluxo econômico viável ou que não produzem volumes 

econômicos de petróleo e gás sem a ajuda de tratamentos de estimulação maciça ou de 

tecnologias e processos especiais de recuperação, como as areias betuminosas – oilsands, 

o gás e o óleo de folhelho, o metano em camadas de carvão – coalbed methane, os hidratos 

de metano e os arenitos de baixa permeabilidade – tightsandstones. A bacia sedimentar do 

Solimões possui potencial de produção apenas para gás de folhelho. 

Terras Indígenas demarcadas: Para fins desse estudo, são denominadas “Terras indígenas 

demarcadas”, as terras indígenas que constam na base de dados georreferenciados 
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disponibilizada no portal oficial da FUNAI. Assim, são incluídas nessa categoria terras 

indígenas tradicionalmente ocupadas em várias fases do processo administrativo 

demarcatório a partir da sua delimitação até a regularização (delimitada, declarada, 

homologada e regularizada). Inclui tanto terras indígenas com o processo demarcatório 

concluído, como terras indígenas sob demarcação, mas que já foram delimitadas e tiveram 

seus limites amplamente divulgados, de forma que logram a subsidiar relativa proteção 

territorial e amplo reconhecimento administrativo da ocupação tradicional 

Terras Indígenas sem providência: são aquelas ocupadas e reivindicadas pelos povos 

indígenas, mas que ainda não tiveram os limites definidos a partir de relatório de identificação 

e delimitação publicado pela Funai. Portanto, estão aguardando o estudo de identificação, e 

delimitação, ou seja, sem garantia dos direitos territoriais. São TIs reivindicadas com processo 

junto às associações indígenas, ao CIMI ou à FUNAI (neste último caso, os processos 

encontram-se ainda em estudo ou paralisados na etapa inicial de recebimento da demanda e 

instauração do GT de identificação e delimitação da TI). 
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Anexo I – Atores Sociais: 

Entrevistas
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As entrevistas realizadas durante a elaboração do EAAS Solimões, tiveram como objetivo 

consolidar os Fatores Críticos de Decisão (FCDs), e apreender informações acerca do 

ambiente, em suas dimensões físicas, biológicas, culturais, econômicas e sociais, e das 

relações com as atividades de exploração, produção e transporte de petróleo e gás natural 

desenvolvidas ou em desenvolvimento na região. Considerando que a compreensão do 

ambiente e dos fenômenos é influenciada pela posição do observador, as entrevistas foram 

realizadas com atores sociais que representassem diferentes perspectivas, consideradas 

nesse estudo como complementares: povos e comunidades tradicionais, organizações 

sociais, academia, empresas que desenvolvem atividades com petróleo e gás natural e a 

administração pública. 

Foram realizadas 106 entrevistas, considerando os diversos atores que formam o público 

estratégico com relação às opiniões relacionadas à indústria do Petróleo e Gás. As entrevistas 

foram realizadas nos municípios de Manaus, Coari, Tefé, Carauari e Rio de Janeiro. 

Representantes de outros municípios da área, explicitamente aqueles do médio Solimões: 

Alvarâes, Fonte Boa, Juruá e Uarini, e do alto Solimões: Jutaí, Benjamin Constant e Tabatinga 

foram entrevistados em Carauari, Coari e Manaus. Os grupos entrevistados são apresentados 

no Quadro 1. 

A maioria das entrevistas foi realizada individualmente, com poucas exceções das quais 

ressaltamos a entrevista coletiva com a diretoria da Associação de Trabalhadores do Porto 

Urucu e com funcionárias do Porto Urucu, os dois grupos formados por pessoas residentes 

em Carauari. Para os grupos de atores “Povos indígenas” e “Povos e Comunidades 

tradicionais”, houve uma introdução sobre o estudo, ministrada em grupo, e, a partir desse 

momento, seguiram as entrevistas individuais. 
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Quadro A1 - Grupos de Atores Sociais Entrevistados 

Grupo Interesse 

Academia 

(11 entrevistados) 

Especialistas nas diversas áreas de conhecimento têm entendimento 
distinto do impacto da indústria do Petróleo e Gás, neste sentido 

buscou-se diversificar os acadêmicos entre os especialistas nas áreas 
de humanas, ciências sociais aplicadas, biológicas e da terra. Parte 

destes acadêmicos já atuou na administração pública 

Administração 
Pública 

(17 entrevistados) 

Buscou-se entrevistar nos municípios da região autoridades em 
exercício de cargos executivos e legislativos municipais, neste caso 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários de Meio Ambiente, Finanças, 

Saúde e Infraestrutura, além de vereadores 

Empresas 

(16 entrevistados) 

Entrevistaram-se funcionários ativos e inativos da Petrobras de 
diversos setores: Coordenação de Meio Ambiente, Recursos Humanos 

(Petrobras Holding), CENPES, além de trabalhadores de empresas 
terceirizadas que prestam ou prestaram serviços para Petrobras ou 

Rosneft 

ONGs e Sociedade 
Civil 

(26 entrevistados) 

Entrevistou-se uma diversidade de membros da sociedade civil 
organizada como ONGs, diretores de associações de classe e 

empresários do setor de comércio 

Povos Indígenas 

(16 entrevistados) 

Esse grupo congregou as lideranças e representantes de grupos 
indígenas existentes na região 

Povos e 
Comunidades 
Tradicionais 

(17 entrevistados) 

Esse grupo incluiu lideranças de ribeirinhos e de comunidades rurais 
de terra firme, além de representantes de entidades de classe 

existentes na região 

 

Análise Qualitativa das Entrevistas 

A percepção de que a atividade de exploração de petróleo e gás natural é importante para o 

estado do Amazonas foi predominante nos grupos entrevistados e em todos os municípios. 

Em geral, as respostas convergiram para considerar o petróleo e o gás natural como riquezas 

da região, que devem ser explorados para gerar recursos financeiros e principalmente 

empregos no estado, com ênfase na geração de empregos nos municípios do interior que tem 

pouca empregabilidade em outras áreas. 

Apesar da convergência de opiniões quanto à importância desta atividade econômica existe 

uma forte preocupação com a forma com a qual esta será realizada. Nos grupos urbanos dos 

municípios de Carauari, Coari e Tefé, incluindo autoridades de cargos executivos e legislativos 
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e empresários, a preocupação predominante não está relacionada com questões ambientais 

ou com relação aos riscos de acidentes ou vazamentos, mas sim com a maneira com a qual 

serão destinados os usos dos recursos financeiros por parte das prefeituras. Entende-se que 

o aumento ou intensificação desta atividade deverá resultar em aumento da mobilidade da 

força de trabalho que por sua vez implicaria, como já ocorreu nos ciclos passados, no aumento 

da população urbana com crescimento da área urbana e maior demanda por empregos em 

locais onde a falta de alternativas já é grave. Pode-se considerar que os riscos que mais 

preocupam são os riscos sociais associados ao aumento da corrupção, desvio de recursos, 

segurança pública, uso de drogas, prostituição, expansão e crescimento urbano e os impactos 

deste processo nos precários sistemas de saúde, transporte e energia existentes nos 

municípios. Os povos tradicionais e indígenas manifestaram preocupação com o impacto das 

atividades de petróleo e gás natural sobre agricultura e pesca. No entanto, esses grupos 

também ressaltaram impactos positivos sobre o comércio, principalmente em Coari. 

Ressalte-se que nos municípios nos quais foram realizadas as entrevistas o fornecimento de 

energia se dá por meio de termoelétricas a diesel que funcionam de forma irregular durante o 

período das vazantes e pico das secas quando a navegabilidade dos rios compromete as 

balsas de abastecimento do combustível. Foi relatado que os equipamentos quebram com 

frequência e a falta de energia elétrica é uma constante. Durante os períodos de entrevista 

nos municípios de Coari, Tefé e Carauari a equipe de pesquisa vivenciou diversas 

interrupções do fornecimento de eletricidade. Em Carauari, como havia dois geradores 

quebrados há algum tempo, faltou energia diariamente. Nestes locais é recorrente a demanda 

por substituição das termoelétricas existentes por modelos mais modernos de geração de 

energia elétrica a gás natural. 

Também foi relatada insatisfação com o preço local do gás de cozinha. Em Coari e Tefé a 

botija de 13Kg custa R$75,00 (novembro 2018) e em Carauari R$95,00 (dezembro de 2018). 

Os entrevistados se referem bastante a esta questão da riqueza regional que é o gás e como 

não são beneficiados com a produção de energia por termelétricas a gás. Este sem dúvida é 

um tema sensível na região. 

Também com relação à infraestrutura ressaltou-se bastante a precariedade dos meios de 

comunicação tanto pelas operadoras de celular quanto pelo acesso à internet. Nos três 

municípios o acesso é caro e muito ruim. Em Carauari, a situação é ainda mais precária, com 

péssimo acesso à internet (quase inexistência de LAN House) e de telefonia. Este é outro 

tema sensível levantado nas entrevistas em especial porque havia a expectativa de 
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disponibilização de acesso aos cabos de fibra ótica instalados pela Petrobras e da 

possibilidade de utilizar este recurso para a melhora da comunicação nas cidades. Esta 

expectativa não se realizou até o momento e gera insatisfação. 

A saída das empresas dos municípios, quando da desmobilização da atividade, é um 

momento crítico. De modo geral, a vinda das empresas é recebida como excelente notícia, 

mas diversos relatos manifestaram preocupação com as expectativas criadas, explicando que 

muitas não são realizadas até o encerramento das atividades. Em Tefé, este tema foi muito 

abordado devido ao episódio de encerramento das atividades de empresa terceirizada atuante 

na região. Os relatos mencionam encerramento sem aviso prévio, tratamento inadequado aos 

trabalhadores e abandono de equipamentos e resíduos. Do ponto de vista da economia do 

município, ocorreu perda de receita, em face dos recursos de ISS e ICMS que a prefeitura 

parou de receber com a saída da empresa. Em síntese, um tema recorrente nos relatos foi a 

preocupação com os contratos celebrados entre empresas de O&G e terceirizadas e com os 

compromissos assumidos por estas últimas, principalmente com relação no momento de 

desmobilização. Este tema foi recorrente nas entrevistas realizadas nos municípios do interior. 

Foi frequentemente mencionado que a chegada de uma empresa, incluindo as de O&G, 

funciona como uma “fofoca de garimpo”, criando expectativas e atraindo população, 

principalmente masculina, jovem e solteira, para os municípios. Esta mobilidade vem de todos 

os municípios do Amazonas e de outros estados da região Norte. Esse processo de atração 

de mão de obra, mesmo que de forma indireta, é o maior risco para a maioria dos 

entrevistados. Este risco é social, conforme já relatado, e em Tefé e Coari também se 

relaciona com a pressão sobre a expansão das áreas urbana e moradias. Tais temas já têm 

gerado conflitos regionais. 

Carauari difere bastante de Tefé e de Coari devido a um acordo firmado entre a Petrobras 

com a Prefeitura com o objetivo de promover a contratação de mão de obra local. Não 

souberam informar que acordo é esse, se está escrito ou se existe em algum contrato ou 

mesmo legislação. Em entrevista com o Presidente da Câmara dos Vereadores e com uma 

Vereadora de Carauari, ambos disseram que este acordo é apenas verbal, que não existe 

nada contratual. Este acordo de contratação de mão de obra funciona como um mito na 

cidade. De fato, até 2014 os relatos tanto do poder público quanto de gerentes das 

terceirizadas (fornecedoras de alimentos, hotelaria e logística) o Porto Urucu contratava em 

torno de 2 mil pessoas de Carauari. Com a crise da Petrobras (nas palavras deles) esta 

contratação diminuiu e agora são por volta de 600 contratados de Carauari, que exercem 
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funções de camareiras, manutenção predial e limpeza, no ramo de alimentação e alguns 

poucos com trabalhos mais especializados. Existe um entendimento que a Rosneft não fez 

este acordo e que as novas contratações já não estão seguindo esta lógica, sendo a mão de 

obra oriunda de Carauari substituída por mão de obra de outros estados, principalmente da 

Bahia. Existe uma percepção dos entrevistados de que a Petrobras vem gradativamente 

reduzindo o uso de mão-de-obra do município. 

Uma ausência de conhecimento acerca de impostos e outras formas de arrecadação 

municipal foi observada durante as entrevistas. 

A falta de conhecimento da legislação com relação aos repasses de royalties é generalizada, 

mesmo entre os acadêmicos e servidores públicos municipais. Todos sabem que Coari recebe 

royalties devido a ampla divulgação na imprensa, porém não sabem de outros municípios nem 

mesmo se o próprio município recebe. Não consideram os recursos oriundos do pagamento 

de ISS e ICMS das empresas que prestam serviços e que estão localizadas nos municípios 

como fonte de recursos oriundos das atividades de exploração de petróleo e gás na região. 

Não sabem como são calculados os repasses e de que forma podem ser utilizados.  

Parte significativa dos entrevistados não soube mencionar movimentos sociais ou indígenas 

presentes nos municípios. Quando muito, mencionaram como movimento social o Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, em Tefé, que não é movimento social pois é um 

Instituto Federal vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, e em 

Carauari a Associação dos Produtores Rurais de Carauari – ASPROC, associação vinculada 

à RESEX e à AMARU também associação vinculada à Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável – RDS de Uacari. Em Coari não identificaram nenhum movimento social e 

desconheciam unidades de conservação, sendo que vários entrevistados ainda confundiam o 

IBAMA com ICMBio. Poucos souberam informar sobre associações indígenas, em geral, 

considerando a população indígena pequena e inexpressiva. Em Tefé, vários mencionaram 

as brigas internas entre os diversos grupos indígenas com relação a postos na FUNAI e outros 

benefícios. De modo geral, a justiça foi considerada lenta e o policiamento insuficiente. 

Os representantes dos povos tradicionais e indígenas demonstraram maior conhecimento dos 

movimentos sociais, em especial nos municípios de Carauari e Tefé, provavelmente resultante 

do maior contato com ONGs. No entanto, algumas confusões observadas nos demais grupos 

persistem nesses grupos. Em Tefé, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá que 

é uma Organização Social, vinculada ao MCTI, é identificado como um movimento social.  
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Os principais conflitos relatados nas cidades estão relacionados com o tráfico de drogas e o 

aumento da violência nas sedes municipais. Consideram que o aumento da atividade do 

Petróleo e Gás pode por um lado piorar a situação com o aumento de pessoas no município, 

mas por outro pode melhorar com a chegada de mais empregos, principalmente vinculados 

às empresas que exploram petróleo e gás e que tem uma forte política de controle dos 

funcionários. Esta visão foi recorrente em Carauari.  

Os povos indígenas relataram a ocorrência de conflitos com não indígenas por moradias (Em 

Tefé e Coari, foi citada a ocorrência de conflitos por moradias no Conjunto Minha Casa Minha 

Vida). Conflitos entre grupos indígenas, de diversos grupos étnicos, pelo uso da terra também 

foram relatados em Tefé, mas houve participação da FUNAI. Os grupos indígenas de Coari 

relataram que suas aldeias ficam localizadas a grande distância da sede municipal e não 

contam com a participação da administração pública (FUNAI, COIAB e Ministério Público). 

Alguns entrevistados relataram desconhecimento acerca de conflitos entre grupos em razão 

da atividade econômica desenvolvida (p.ex. madeireiros vs. garimpeiros, pescadores 

comerciais vs. ribeirinhos que pescam para subsistência). Sobre esse caso, foi relatado que 

os conflitos diminuíram com a formação de “acordos de pesca”, que constituem sistemas de 

manejo participativo em que os diversos usuários dos recursos pesqueiros de uma 

determinada área estabelecem regras de uso que são concensuadas em “acordos”, 

atualmente reconhecidos formalmente pelo IBAMA e pelo Instituto de Proteção Ambiental do 

Amazonas – IPAAM. 

Com relação a questões ambientais, poucos entrevistados nos municípios do interior 

souberam identificar flora ou fauna ameaçada de extinção. As poucas respostas estavam 

relacionadas com a dificuldade de acesso a itens de alimentação, como quelônios (tartarugas 

e iaçás). Com relação à flora, foi mencionada a escassez de algumas espécies comerciais em 

algumas situações (como Macacaúba em Carauari). Em Tefé alguns responderam sobre o 

macaco Uacari. É uma opinião predominante que a Petrobras tem um programa efetivo de 

reflorestamento e que mantém viveiros diversificados. Os povos tradicionais e indígenas de 

Carauari, Coari e Tefé relataram que não existem escritórios de órgãos estaduais e/ou 

federais (IBAMA, ICMBio, IPAAM) nesses municípios. 

Para os entrevistados da administração pública e população residente nos centros urbanos, 

os impactos ambientais foram considerados como baixos, pois a imagem que se tem é de um 

importante trabalhado realizado pela Petrobras em termos de reflorestamento das locações e 

ao longo do gasoduto Coari-Manaus. No entanto, povos indígenas e comunidades tradicionais 
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relataram impactos relacionados com a qualidade da água, afastamento da caça e redução 

na abundância de peixes, que persistem até hoje. Recorrentemente a Petrobras é lembrada 

como empresa que segue regras rígidas dentre as quais a questão do desmatamento é 

tratada com seriedade. Consideram que pode haver desmatamento na área urbana com o 

crescimento populacional. Por outro lado, não souberam relatar impactos ambientais 

positivos, a não ser um pequeno conjunto de especialistas entrevistados em Manaus que 

consideraram os recursos oriundos das compensações como impacto ambiental positivo. 

Existe pouco conhecimento acerca de acidentes ambientais associados às atividades de 

petróleo e gás natural. Em Tefé, representantes de povos tradicionais manifestaram 

conhecimento de acidentes com vazamentos no rio Negro, em Manaus. Uma opinião 

convergente aos dois grupos (Povos Tradicionais e Povos Indígenas) é que a intensificação 

da atividade pode resultar em aumento no desmatamento. Em Coari e Tefé, esse aumento no 

desmatamento seria de baixa intensidade no entorno de clareiras e ao longo de gasodutos. 

E, em Carauari e Coari, esse impacto foi associado com o crescimento populacional em área 

urbana. 

Um ponto importante nas entrevistas diz respeito aos cursos de capacitação para atuação na 

exploração do O&G. A existência esporádica e a não preparação da população local para 

ocupar estes possíveis postos de trabalho é uma preocupação recorrente com os 

entrevistados. Em Carauari, houve uma recorrente reclamação com relação ao curso de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS), obrigatório para todos que vão ao Porto Urucu, 

uma vez que este não é mais oferecido no município e aqueles que querem obter a 

certificação precisam ir a Manaus, usando recursos próprios. A questão dos cursos 

certificados também é tema importante, pois até serrador precisa de certificação, o que implica 

em necessidade de trazer para as sedes municipais cursos com certificação reconhecida pela 

Petrobras e que o oferecimento dos mesmos seja constante. A Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA) tem um curso de Tecnólogo em Petróleo e Gás que já foi oferecido em Tefé 

e uma turma acaba de se formar em Carauari. Além da certificação básica exigida, outra 

grande questão é com relação à necessidade de experiência de atuação no setor para poder 

ser contratado pelas empresas. Seria necessária alguma forma de programas de estagiários 

para poder suprir esta demanda. 

Um tema que apareceu na oficina de Brasília e em algumas entrevistas foi referente aos 

“Filhos do Petróleo”. Este título é utilizado para descrever casos de crianças que nascem de 

relações entre as mulheres ou adolescentes locais e funcionários das empresas vinculadas 
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ao O&G. Durante as entrevistas, buscou-se compreender como as mulheres viam esta 

questão. De modo geral, não foi visto por elas como problema. Uma resposta interessante de 

uma mulher ativista da cidade foi “e os filhos dos seringueiros, nordestinos, regatões e no 

limite portugueses? Estes não contam? Esta questão é um ciclo longo que não dá para 

considerar como sendo trazido pela indústria do O&G”; outra resposta dada pelas camareiras 

foi relatar caso de camareiras que casaram com funcionários e hoje estariam morando no Rio 

de Janeiro. Atendendo ao convite do Secretário de Saúde para ir ao hospital de Carauari no 

dia de pré-natal, foi possível ver uma alta proporção de adolescentes com menos de 17 anos 

na fila. De fato, a gravidez na adolescência, mais comum do que se imagina entre meninas 

de 13 – 14 anos, é um problema social. Na estimativa do Secretário de Saúde, 7 em cada 10 

grávidas são adolescentes. Em todas as entrevistas, foi relatado que esse processo é uma 

mazela social, histórica, e pouco tratada localmente, portanto, não é algo introduzido pela 

indústria de O&G, mas se reconhece que as já altas taxas de gravidez na adolescência podem 

aumentar com a intensificação da atividade de O&G. O mesmo vale para o problema 

considerado o mais grave que é o uso de entorpecentes, a droga. Os entrevistados 

reconhecem que pode aumentar com a intensificação da atividade de O&G, mas não é fruto 

desta atividade. Existe uma opinião dominante de que é necessário um planejamento em 

termos dos riscos sociais associados a atração de mão de obra não qualificada para as sedes 

municipais, tanto oriunda do interior dos municípios quanto de outros lugares. Existe também 

a expectativa do retorno das atividades da exploração do O&G, pois apesar das mazelas 

sociais que implicaram no passado, consideram que este setor dinamiza a economia local, 

que no momento encontra-se estagnada. 
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Como parte das etapas de desenvolvimento do Estudo Ambiental de Área Sedimentar do 

Solimões EAAS, foi realizada uma oficina com o objetivo de consolidar o contexto e o foco 

estratégico do estudo, em processo de construção. Extrapolando e refinando os conceitos 

estabelecidos no projeto básico, o conhecimento temático dos especialistas da equipe 

responsável por sua elaboração e as informações colhidas nas entrevistas. 

A oficina ocorreu em Brasília, Distrito Federal, nos dias 8 e 9 de novembro de 2018, reunindo 

37 pessoas, representantes de povos e comunidades tradicionais, de organizações da 

sociedade civil, da academia, de empresas que atuam com petróleo e gás natural, e da 

administração pública. Além destes, estiveram presentes os membros da equipe de 

pesquisadores do Consórcio PIATAM/ COPPETEC, profissionais da EPE, representantes do 

CTA e membros da equipe de pesquisadores da Ecology. 

Diante disso, foram constituídos três Grupos de Trabalho, associados a temas que 

correspondiam aos FCDs: Grupo 1- Administração Pública e Empresas, 2- ONGs e Academia, 

3- Povos Tradicionais. Na primeira rodada, os Grupos de Trabalho discutiram os FCDs ao 

qual apresentavam maior nível de conhecimento, a fim de formar uma linha base a ser 

apresentada aos demais grupos. Foi estabelecido, como premissa, que todas as opiniões 

emitidas acerca dos FCDs seriam consideradas, dispensando a necessidade de debates para 

a obtenção de consenso. 

Percepções da Oficina 

O Tema 1, constituído de forma a englobar os FCDs “Tecnologia, Segurança Operacional e 

Gestão de Riscos” e “Modelo de Governança e Políticas Públicas”, foi discutido pelo Grupo 

de Trabalho formado por representantes da administração pública e de empresas da área de 

petróleo e gás natural. Os participantes foram estimulados a discorrer acerca de percepções 

gerais do desenvolvimento de atividades de petróleo e gás natural em geral e, em particular, 

em uma região com características únicas como a Amazônia – Bacia do Solimões. O Grupo 

de Trabalho 1, apontou uma série de informações relevantes, indicando avanços relacionadas 

com mitigação de impactos da atividade, como: fluídos de perfuração menos agressivos; 

cargas de sísmica biodegradáveis; aumento da segurança nos procedimentos de transporte; 

e procedimentos para restauração de áreas degradadas. 

Na sequência, o tema foi discutido pelos Grupos de Trabalho 3 e 2, “Academia e Sociedade 

Civil” e “Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais”, respectivamente. As discussões 

nesse Tema também ressaltaram a importância de adotar procedimentos adequados para 
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proteção do ambiente durantes as atividades de E&P, destacando a necessidade de 

monitoramento compartilhado com as agências fiscalizadoras. Além disso, um aspecto 

compartilhado pelos três grupos de trabalho foi a preocupação com o emprego de mão-de-

obra qualificada, preferencialmente local e sempre conscientizada da necessidade de manter 

um relacionamento respeitoso com as comunidades locais. 

No Grupo de Trabalho 2, houve a proposição de criação de um plano de desenvolvimento 

sustentável para a região e da integração de empreendimentos futuros com os conselhos das 

Unidades de Conservação. O Grupo de Trabalho 3 destacou a importância de um legado 

social positivo das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, propondo 

que as comunidades locais sejam priorizadas como canal de fomento de projetos sociais. 

As discussões relativas ao Tema 2: Uso do Território e Características Sociais tiveram início 

com o Grupo de Trabalho 2. O extenso conhecimento desses representantes acerca do 

ambiente e dos processos sociais existentes, incluindo alguns relacionados com a atividade 

de petróleo e gás natural já implantada, permitiu a identificação de um grande conjunto de 

informações relevantes para o estudo. No tocante às vulnerabilidades físicas, a importância 

dos pequenos cursos d’água, localmente denominados de “igarapés”, foi destacada. Também 

foi ressaltado que o fluxo de embarcações já alterou a estrutura dos rios, inclusive provocando 

assoreamento. Impactos físicos também foram citados sobre a estrutura viária dos municípios, 

já bastante precária, pelo uso de máquinas pesadas. 

O Grupo de Trabalho 1 corroborou os problemas decorrentes do fluxo de embarcações, que 

provoca “banzeiros” (ondas) e ameaça a integridade do ambiente, por causar 

desbarrancamento das margens, acentuando o fenômeno conhecido como “terras caídas”. 

Também destacou que alguns problemas estão relacionados com procedimentos 

operacionais na sísmica e no transporte de pessoal e mantimentos para áreas de E&P. Os 

Grupos de Trabalho 1 e 2 ressaltaram que o uso de água subterrânea é bastante difícil devido 

às altas concentrações de ferro. 

Nesse Tema, os Grupos de Trabalho 1 e 3 destacaram a necessidade de melhoria da 

infraestrutura de serviços nas sedes municipais e nas comunidades ribeirinhas e indígenas, 

em especial quanto a saúde, saneamento e educação, propondo que esses sejam indicadores 

para avaliar a vulnerabilidade das comunidades locais e as contribuições futuras das 

atividades de petróleo e gás natural. 
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Os Grupos de Trabalho 2 e 3 descreveram as atividades econômicas predominantes na área 

e a dependência de programas sociais, como o Bolsa Família e o Seguro Defeso. No tocante 

ao Patrimônio Material e Imaterial, foi citada a existência de sítios arqueológicos nos 

municípios Uarini, Tefé e Maraã, e também em localidades como Boa Esperança e Porta 

Praia. Ao mesmo tempo, o Grupo de Trabalho 1 salientou a importância de considerar as 

grandes riquezas: água, floresta e a terra, ao lado das práticas culturais (canto, dança e 

artesanato) como patrimônio imaterial na região. 

As discussões associadas ao Tema 3: Biodiversidade e Ativos Ambientais, os atores 

apresentaram indicadores importantes e relevantes para medir e acompanhar possíveis 

impactos diretos e indiretos causados pela indústria do petróleo na região. Os representantes 

da administração pública e empresas enfocaram aspectos relacionados à qualidade da água, 

enquanto os comunitários agregaram informações relevantes sobre espécies e ecossistemas 

sensíveis. Os membros da academia e ONGs reforçaram os indicadores relacionados a 

espécies e ecossistemas sensíveis e todos participantes foram unânimes sobre a importância 

de monitorar e conter o desmatamento induzido direta ou indiretamente pelas atividades 

relacionadas a petróleo e gás natural, assim como em evitar a sobre-exploração de recursos 

naturais por meio de pesca e caça. 

Após as discussões, os indicadores propostos foram agrupados quando similares ou movidos 

para outros FCDs. Após a filtragem e ajustes, os indicadores para cada FCD foram discutidos 

entre os integrantes da equipe. Ao final, alguns indicadores sugeridos não foram incluídos na 

tabela final, estes foram anotados e serão utilizados para as Diretrizes, Recomendações ao 

Licenciamento ou Plano de Monitoramento. 

Os principais indicadores citados por critério de avaliação poderiam ser assim sumarizados: 

i) ‘espécies sensíveis’– foi proposto sem discordância entre os diferentes setores que algumas 

espécies deveriam merecer atenção, sendo elas o peixe-boi e quelônios. Entre as espécies 

terrestres, foram destacados pelos comunitários a anta e o macaco aranha como espécies 

sensíveis à presença de humanos. Por falta de estudos, dois casos específicos, vazamentos 

de petróleo sobre os ovos e larvas de tambaqui e estabelecimento da cadeia produtiva de 

petróleo sobre certas espécies vegetais, foram considerados de forma geral no critério 

ecossistemas sensíveis e serão representados espacialmente por meio do mapeamento das 

áreas de reprodução para peixes e áreas com manejo florestal; ii) ‘água’: foi indicado por todos 

os grupos os efeitos de contaminação e assoreamento de rios, pequenos igarapés e outros 

corpos d’água, que são utilizados como fonte de água para consumo. Também foi indicado o 
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possível efeito do trânsito de embarcações sobre as margens, resultando no bloqueio de 

canais que conectam lagos ao canal dos rios e no isolamento desses lagos e igarapés de 

menor porte; iii) para o critério ‘desmatamento’ foi indicado o efeito indireto de desmatamento 

nas periferias das cidades, e também a possibilidade de desmatamento nas áreas de servidão 

de futuros gasodutos entre si e com o existente; iv) para o critério ‘ecossistemas sensíveis’ 

foram sugeridos como indicadores áreas de reprodução, especialmente de organismos 

aquáticos como peixes e quelônios. Também foram consideradas áreas com manejo de 

populações de pirarucu e extrativismo vegetal. Igarapés de baixa ordem em regiões com maior 

altitude foram sugeridos como áreas particularmente sensíveis por terem maiores chances de 

abrigarem espécies da fauna aquática endêmicas. 

Esse conjunto importante de informações levantado durante a oficina, tanto os indicadores 

propostos quanto as preocupações levantadas, permanecem como memória para utilização 

durante a construção dos FCDs. 

Avaliação da Oficina 

A dinâmica empregada na oficina facilitou o desenvolvimento dos trabalhos, com alto grau de 

participação dos envolvidos, tanto durante as atividades internas aos grupos de trabalho, 

quanto nas reuniões plenárias. A concentração da maior parte dos convidados no mesmo 

local da Oficina, mais de 90% destes, facilitou a integração. 

A avaliação da oficina decorreu mediante o preenchimento de formulários sem identificação. 

Um total de 37 (trinta e sete) pessoas preencheram os formulários, resultando em uma 

avaliação bastante positiva do evento, com mais de 80% respondendo nas opções “satisfeito” 

e “quero mais”. Menos de 20% escolheram as opções “preocupado”, “surpreso” e “com 

dúvida”. As opções “cansado” e “indiferente” não foram assinaladas (Figura 1). 
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Figura 1 – Percentual de aprovação da Oficina e principais respostas fornecidas pelos 
participantes. 
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Anexo III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo III – Reuniões Informativas: 

Resumo 
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RELATÓRIO DAS REUNIÕES INFORMATIVAS – Povos Indígenas e Comunidades 

Tradicionais 

As reuniões informativas ocorreram no período de 19 de agosto a 5 de setembro de 2019, nas 

sedes do municípios de Carauari, Tefé e Coari envolvendo representantes de 12 povos 

indígenas de TIs demarcadas e sem providência, comunidades tradicionais das Unidades de 

Conservação (RESEX Médio Juruá, RDS de Uacari, FONA de Tefé), comunidades 

vulneráveis do Juruá, e do assentamento do Riozinho em Carauari, equipe da EPE, formada 

por Carolina M. F. Braga e Pedro N. Carvalho, e PIATAM sob a coordenação da Profa Dra 

Ivani Ferreira de Faria. 

As reuniões tiveram como objetivos apresentar e discutir os resultados das oficinas de gestão 

do conhecimento do FCD 2, que constam no produto 4 e discutir e esclarecer as etapas, 

legislações sobre licenciamento ambiental de empreendimentos energéticos e sobre os 

direitos das comunidades tradicionais e povos indígenas acerca das legislações nacionais e 

internacionais como a convenção 169 da OIT. Houve a produção e entrega de material 

impresso pela equipe sobre as temáticas constantes da programação (EAAS, conceitos 

utilizados no diagnostico socioeconômico e ambiental do produto 4, licenciamento ambiental, 

Convenção 169 da OIT, legislações nacionais e internacionais que tratam dos direitos sociais 

e ambientais das comunidades tradicionais e povos indígenas e por fim, a Consulta Prévia 

Livre e Informada) aos participantes. 

Além das comunidades tradicionais e povos indígenas as reuniões também contaram com a 

presença de lideranças representantes de associações indígenas; gestores das unidades de 

conservação; organizações governamentais ambientais e indigenistas ICMBIO, SEMAS e 

FUNAI; organizações não governamentais indigenistas CIMI e OPAN.  

A programação foi realizada em 2 dias e meio a 3 dias com um brainstorm sobre o EAAS, 

Oficinas de Gestão do Conhecimento realizadas anteriormente, para dirimir as dúvidas 

existentes e apresentar os objetivos da reunião informativa, programação e definição pelos 

participantes das regras de convivência durante a reunião. Na sequência, iniciou-se a 

apresentação dos resultados das oficinas de gestão do conhecimento com os dados 

socioeconômicos, cartogramas de uso dos recursos naturais e conflitos territoriais elaborados 

pelos participantes para discussão das dúvidas, inserção de outros dados, correções e 

aprovação. Posteriormente, apresentou-se os conceitos de licenciamento ambiental, etapas, 

órgãos responsáveis e legislação pertinente, tipos de licenciamento para empreendimentos 
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que envolvam a exploração de recursos energéticos principalmente como gás natural e 

petróleo. Houve discussão aberta com apoio do mapa conceitual para elaboração das 

perguntas. Após essa discussão passou-se a discutir os direitos indígenas e das comunidades 

tradicionais assegurados pelas legislações nacionais e internacionais com destaque para a 

Constituição Brasileira de 1988, Convenção da Diversidade Biológica e Convenção 169 da 

OIT e a Consulta Prévia, Livre e Informada. Para essa temática, os participantes foram 

divididos em grupos para que pudessem tentar entender primeiro esses direitos com 

discussão entre eles, para posteriormente apresentarem o que entenderam aos demais e 

fizessem questões a equipe ou aos participantes sobre as dúvidas que ainda poderiam ter. 

No final, houve uma avaliação da reunião e encaminhamentos para a equipe do Consórcio 

PIATAM/COPETEC, EPE, MPF, CTA, MMA e MME. 

No município de Carauari, foi realizada no período de 19 a 21 de agosto de 2019, contanto 

com indígenas Kulina e Kanamar das aldeias de Matatibem, Taquara e Bawana; 23 

comunidades tradicionais e vulneráveis da RESEX do Médio Juruá, Uacari, Assentamento do 

Riozinho, representantes do ICMBio, SEMAS, ASPROC, AMARU, CODAEMJ, OPAN, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foram 2 dias e meio de discussão, com participação em 

média de 60 pessoas. 

A avaliação da reunião foi positiva pelos participantes e pela equipe porque conseguiram 

entender o que estava sendo explicado e os objetivos foram alcançados. Os participantes 

encaminharam documento a EPE solicitando apoio para participação nas Consultas Públicas 

e também a realização da Consulta Prévia, Livre e Informada ao CTA, MME e MMA sobre o 

EAAS. 

No município de Tefé, a reunião foi realizada no período de 29 a 31 de agosto de 2019, 

envolvendo indígenas dos municípios de Alvarães, Uarini, Fonte Boa, Jutai e Juruá além de 

Tefé sede e interior. Houve participação em média de 70 pessoas com presença de gestores 

das UCs FLONA de Tefé, FUNAI, e CIMI, além das associações indígenas e das comunidades 

tradicionais. A programação foi a mesma com as discussões mais acirradas sobre os direitos 

indígenas e das comunidades com encaminhamento de documento a EPE solicitando apoio 

para participação nas Consultas Públicas e também a realização da Consulta Prévia, Livre e 

Informada ao CTA, MME e MMA sobre o EAAS. 

No município de Coari, a reunião foi realizada nos dias 2 a 5 de setembro de 2019, com 

presença de 28 comunidades indígenas dos povos Kokama, Kambeba, Miranha, Tikuna, 
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Matses, Mura, Munduruku, Arara, Tikuna. A programação transcorreu como nas demais 

reuniões, porém, com um pouco mais de dificuldade de entendimento pelos participantes das 

temáticas abordadas. Não houve participação de comunidades tradicionais e nem de órgãos 

públicos indigenistas e ambientais, e de organização não governamentais indigenistas. 

Avaliação como positiva a reunião e para a equipe foi satisfatória com a compreensão pela 

maioria das questões abordadas. Nessa reunião não houve encaminhamentos a EPE, MPF, 

CTA, MME e MMA como nas de Carauari e Tefé. 
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Anexo IV – Oficina II: 

Resumo 
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A Oficina para a avaliação comparativa entre as Opções Estratégicas foi realizada nos dias 

02 e 03 de julho de 2019, no Hotel Holiday Inn – Distrito Industrial na cidade de Manaus – 

Amazonas. O evento contou com 56 participantes no primeiro dia e 47 no segundo (Anexo I). 

Do total de participantes, 25 eram convidados representantes de instituições públicas, 

empresas privadas que atuam no setor de petróleo e gás natural, academia, organizações da 

sociedade civil e povos tradicionais. Os demais eram membros da equipe de pesquisadores 

do Consórcio PIATAM/COPPETEC, da EPE e representantes do CTA. 

A oficina seguiu a seguinte programação (Anexo II), incluindo: 

i. Credenciamento e boas-vindas aos convidados; 

ii. Apresentação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); 

iii. Apresentação do andamento do Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Solimões 

(EAAS Solimões), cenários, impactos e objetivo da oficina; 

iv. Apresentação dos participantes e da metodologia da Oficina; 

v. Divisão de Grupos de Trabalho; 

vi. Discussão temática nos Grupos de Trabalho; e 

vii. Plenária de apresentação dos resultados. 

O primeiro dia iniciou com as apresentações da EPE e do Consórcio. A apresentação 

realizada pela EPE teve por objetivo mostrar aos convidados o que é a Empresa de Pesquisa 

Enérgica (EPE), qual sua função, os estudos desenvolvidos pela empresa e a motivação para 

a elaboração do Estudo Ambiental da Área Sedimentar do Solimões (EAAS).  

Em seguida, o Consórcio realizou duas apresentações. A primeira teve por finalidade 

apresentar o andamento do estudo. A segunda teve como objetivo apresentar a dinâmica da 

oficina, os cenários e os possíveis impactos do estudo. Durante a apresentação, os 

convidados puderam fazer perguntas e debatê-las entre si. Foram apresentados os FCDs 

(Fatores Críticos de Decisões) a serem analisados e alguns indicadores. 

Na tarde do primeiro dia, os convidados foram divididos em dois grupos de trabalho e 

distribuídos nos temas correspondentes aos FCD 2 (Uso do Território e Características 

Socioeconômicas) e FCD 3 (Biodiversidade e Ativos Ambientais), de modo a facilitar o 

processo e a troca de informações entre os membros de cada grupo, sendo: 

 Grupo 1: Uso do Território e Características Sociais  
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 Grupo 2: Biodiversidade e Ativos Ambientais Os grupos ficaram alocados em salas 

separadas e cada um deles estava em posse de uma tabela de indicadores para serem 

discutidos e pontuados no cenário de média e alta intensidade. Como mencionado 

anteriormente, cada indicador possuía uma amplitude de -3 a +3, considerando o 

impacto da indústria de petróleo e gás nas seguintes opções estratégicas: GNL Setor 

Oeste, GNL Setor Juruá, GNL Setor Tefé, GNL Setor Coari, GNL Setor Tapauá. 

O Grupo 1 foi constituído por integrantes dos povos indígenas, grupos sociais, academia, 

setor público, empresas, ONG, componentes da EPE, do CTA e integrantes do consórcio. 

Este grupo teve como mediadora a professora Ivani e como relatoras Paola e Carla. 

As discussões foram voltadas para os aspectos sociais dos povos presentes na região. Por 

meio do discurso proferido por aqueles que vivem e trabalham na área, foi possível 

compreender a situação atual dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Nesse 

grupo, os indicadores que tiveram discussões mais intensas foram “área de uso tradicional; 

povos indígenas; terras tradicionalmente ocupadas e resolução de conflitos fundiários”. Em 

vários momentos, houve a comparação entre os impactos causados pela implantação do 

gasoduto Coari-Manaus e os possíveis impactos que poderão surgir com a exploração da 

bacia sedimentar do Solimões. 

Houve diferentes perspectivas sobre cada indicador, tanto das pessoas que vivem na região 

quanto daquelas cujo trabalho tem impacto sobre a área de estudo. As diferentes visões foram 

se complementando para a classificação dos possíveis impactos que poderão surgir na média 

e alta intensidade. Os participantes, com base em cada indicador, chegavam a um consenso 

quanto ao nível de impacto (-3 a +3) que a atividade de O&G teria sobre cada opção 

estratégica. 

Devido à complexidade do conteúdo e ao número de indicadores presentes no FCD 2, esse 

grupo levou mais tempo que o grupo do FCD 3 para concluir suas discussões. Além disso, foi 

necessário transferir quatro indicadores para o grupo do FCD 3 para que pudesse terminar as 

discussões a tempo de apresentar os resultados na plenária. 

O Grupo 2, referente ao FCD 3, foi constituído por integrantes da academia, do setor público, 

das empresas, de ONG (CIMI), da EPE, do CTA e do consórcio. Esse grupo teve como 

mediadora a professora Tereza Cristina e como relatoras Manoela e Flávia. 

A mediadora do grupo iniciou apresentando a tabela com os indicadores correspondentes ao 

FCD 3 e a área definida para implantação da indústria de Petróleo e Gás natural. As 
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discussões partiram do pressuposto de que as regiões mais impactadas seriam as que 

tivessem maior aglomeração de pessoas, circulação de embarcações e desmatamento 

causado por estradas, uma vez que esses fatores iriam contribuir para a degradação 

ambiental. 

Diante disso, foi colocado em discussão cada indicador de forma que os membros tiveram a 

oportunidade de expor suas opiniões de acordo com suas experiências. Após entrarem em 

consenso, cada região estratégica foi agrupada em um valor de impacto (-3 a +3), tanto no 

cenário de média quanto no cenário de alta intensidade. 

Cada argumento, utilizado para definir o nível de impacto em cada região, foi documentado 

pelos relatores e exposto na plenária para os dois FCDs. Alguns resultados foram 

questionados por convidados do grupo oposto, e as sugestões foram anotadas para serem 

consideradas na consolidação da análise. 

Durante a Oficina, foram feitos registros em áudio a fim de arquivar a participação/sugestão 

feita pelos convidados. A participação dos convidados e da equipe foi ainda registrada por 

meio de fotos, as quais podem ser observadas no Anexo III. 

Resultados da Oficina II 

Os resultados das discussões de cada grupo estão expostos nos Quadros 3 e 4. Ressalta-se 

que as justificativas dos valores de cada indicador para cada cenário de intensidade estão 

registradas em documentos (Anexo IV – Tabelas Originais) e áudios (Anexo V – Transcrição 

e Anexo VI – Áudios). Observa-se que houve grande variação de valores dos indicadores do 

FCD 2, onde os extremos positivos e negativos foram considerados em alguma intensidade 

para um determinado indicador. O mesmo não ocorre com os indicadores do FCD 3, pois o 

entendimento geral foi de que a biodiversidade deve sofrer somente impactos negativos 

provenientes das atividades da indústria do petróleo em qualquer opção estratégica. Para este 

FCD, a distribuição de ocorrência de cada indicador foi considerada na avaliação da nota das 

opções como critério de sensibilidade aos processos impactantes esperados 
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Quadro A2 - Resultado da Oficina para o FCD: Uso do território e Características Sociais 

Indicadores Intensidade -3 -2 -1 0 1 2 3 Justificativas 

Áreas de uso Tradicional 

Média (Tap); (NC) (Oes) (Jur); (Tef) (Coa)       

Para análise desse indicador levou-se em consideração a atração da mão de obra frente aos empreendimentos (impacto da sísmica, p.ex.) que implica 
em maior circulação de pessoas que irá pressionar os recursos naturais das áreas de uso tradicional. A sensibilidade de Tapauá e Oeste é elevada 
porque são áreas pouco povoadas pelos não-indígenas, porém com terras ocupadas significativamente por povos indígenas e indígenas isolados e 

concentração de terras tradicionalmente ocupadas. A presença de um fluxo adicional de pessoas e equipamentos vai pressionar a busca pelos recursos 
naturais produzidos nas áreas de uso tradicional, que poderão afetar a sobrevivência dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, por meio de 

conflitos. A sensibilidade do NC é maior porque é uma atividade mais impactante e porque, no entorno desta área, há a presença das comunidades 
tradicionais vulneráveis e de elevado interesse socioambiental, que podem comprometer as atividades pesqueiras por meio da contaminação da água. 
Esta última pode desencadear danos às demais atividades de uso tradicional. Em Tefé e Juruá, a circulação de pessoas é mais frequente significando 
que estão acostumados a influências externas. A sensibilidade de Coari é quase inexistente, se considerada a introdução de investimentos adicionais, 

porque já sofreu todas as consequências das atividades petrolíferas. As áreas de uso tradicional são fundamentais para a sobrevivência dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais, por esta razão não podem ser afetadas. 

Alta 
(Oes); (Tap); 

(NC) 
(Jur); (Tef) (Coa)         

Terras tradicionalmente 
ocupadas pelos povos 

indígenas 

Média 
(Oes); (Jur); 

(Tap) 
(Tef)   (Coa); (NC)       Considerou-se para a análise deste indicador a presença e ampliação de conflitos territoriais decorrentes de práticas econômicas e atores sociais 

exógenos. A sensibilidade no Oeste, no Juruá e em Tapauá é elevada devido à presença de muitas terras indígenas ocupadas por povos isolados e de 
recém contato e a incidência de conflitos com pescadores comerciais e madeireiro. Esses conflitos podem ser ampliados a partir da entrada de atividades 

de O&G. Ademais, em Tefé, a sensibilidade também é elevada devido à reivindicação de terras indígenas (sem providências) pelo fenômeno da 
etnogênese pelos diversos povos que habitam a região. A legislação nacional e internacional proíbe empreendimentos mineradores em terras 

tradicionalmente ocupadas por povos indígenas Alta 
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Tap) 

    (Coa); (NC)       

Unidades de Conservação 

Média       
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

      Considerou-se sensibilidade nula no Oeste, Juruá, Tefé, Coari, NC e Tapauá em virtude das Unidades de Conservação de Proteção Integral e RESEX já 
terem sido desconsideradas para a exploração de petróleo nas premissas. No entanto, as categorias de uso sustentável têm que ser observadas, em 

seus planos de manejo, as áreas de proteção permanente; e no plano de gestão e de manejo de seus usos. No Oeste, em Tefé e em Tapauá há 
unidades de conservação de uso sustentável onde atividades externas podem desencadear conflitos pelo acesso aos recursos naturais. O problema se 

agrava devido à falta de fiscalização das UCs. Alta     
(Oes); (Tef); 

(Tap) 
(Jur); (Coa); 

(NC) 
      

Projetos de Assentamento e 
Território Quilombola 

Média       
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

      

Não há assentamentos e nem quilombos em nenhuma das 6 áreas propostas como opções estratégicas. 

Alta       
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

      

Resolução de conflitos 
fundiários 

Média     (Tap) (Tef); (Coa) 
(Oes); (Jur); 

(NC) 
    Levou em consideração para análise desse indicador a existência de duas unidades territoriais, terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas 

e UCs, o acesso aos meios de comunicação, presença de instituições indígenas, indigenistas, órgãos públicos ambientais e jurídicos. A sensibilidade em 
Tapauá é baixa, porém, diferente das demais porque há uma tendência de não resolução dos conflitos pela falta de informação, comunicação, 

desrespeito aos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, falta de visibilidade dos conflitos envolvendo indígenas e ausência dessas 
instituições que via de regra são mediadoras dos conflitos. A sensibilidade positiva no Oeste, no Juruá e no NC decorre da presença da visibilidade dos 

conflitos e das organizações sociais de base dos indígenas e de instituições que mediam os conflitos. Alta     (Tap) (Tef); (Coa) 
(Oes); (Jur); 

(NC) 
    

Ações civis públicas 
pleiteando direitos indígenas 

Média     
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Tap) 

(NC); (Coa)       
A sensibilidade do Oeste, de Juruá, de Tefé e de Tapauá foi considerada negativa, apesar de baixa. Isso porque há incidência de terras tradicionalmente 

ocupadas, demarcadas e sem providências, o que as deixam vulneráveis territorialmente a todos os tipos de conflitos. A entrada de atividades 
petrolíferas tende a aumentar as ações civis públicas em caso de não cumprimento das recomendações dos licenciamentos, dos planos de ação 

(medidas mitigadoras, indenizações, etc.) propostos frente aos impactos socioambientais. 
Alta     

(Oes); (Jur); 
(Tef); (Tap) 

(NC); (Coa)       

Organização Social 

Média     (Jur) 
(Oes); (Tap); 

(NC) 
(Coa); (Tef)     

Podem ocorrer duas situações: o enfraquecimento da organização social devido à conflitos internos decorrentes de pulverização de associações 
reivindicando direitos, ou o fortalecimento dos investimentos em projetos sociais e ambientais e a união em prol dos direitos coletivos. 

Alta     (Jur); (Tef) 
(Oes); (Tap); 

(NC) 
(Coa)     

Povos indígenas/indígenas 
isolados 

Média 
(Oes); (Jur) 

e (Tap) 
  (Tef) (Coa); (NC)       Vulnerabilidade social agravada pela presença dos empreendimentos e dos trabalhadores que virão de outras regiões que podem interferir nas práticas 

culturais e organizações políticas e sociais, face também a ausência de políticas públicas que resguardem a diversidade desses povos. A legislação 
nacional e internacional proíbe e interdita atividades em áreas de incidência de povos indígenas, isolados e de recém contato, caso do meio Oeste e 

Tapauá. Alta 
(Oes); (Jur); 

(Tap) 
(Tef); (Coa)   (NC)       
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Quadro A2 - Resultado da Oficina para o FCD: Uso do território e Características Sociais (Cont.) 

Indicadores Intensidade -3 -2 -1 0 1 2 3 Justificativas 

Comunidades tradicionais 

Média     (Jur); (Tap) 
(Oes); (Tef); 
(Coa); (NC) 

      
As referidas áreas são de baixa densidade, apesar de serem poucos, a população poderá ser afetada com o empreendimento. As 

comunidades Tapauá, Oeste, Urucu e Juruá, apesar da baixa incidência populacional, o médio e alto contato com o empreendimento 
podem intensificar os impactos sociais agravados pela ausência de políticas públicas. 

Alta   (Tap); (Jur) (Oes); (Tef) (Coa); (NC)       

Dinâmica demográfica 

Média   (Oes); (Tap) 
(Jur); (Tef); 

(Coa) 
(NC)       

A tendência é ocorrer um aumento populacional nestas áreas, que implica em efeitos negativos diversos como a dificuldade de acesso a 
políticas públicas, saneamento básico, educação, saúde, etc. Poderá haver desequilíbrios no mercado de trabalho entre a oferta e a 

demanda. A tendência de expansão urbana induz o desmatamento para atender a demanda por moradia. 

Alta 
(Oes); 
(Tap) 

(Jur) (Tef); (Coa) (NC)       

Estrutura hospitalar 

Média       (NC) 
(Tef); (Coa); 
(Oes); (Jur); 

(Tap) 
    

A tendência é o aumento da demanda por serviços de saúde, para atender trabalhadores do setor petrolífero, o que pode gerar melhora da 
oferta de equipamentos e serviços de saúde capazes de atender a população como um todo. 

Alta       (NC) (Tef); (Coa) 
(Oes); (Jur); 

(Tap) 
  

Saneamento Básico 

Média   
(Tap); (Tef); 
(Jur); (Coa); 

(NC) 
(Oes)         

A tendência é ocorrer um aumento populacional resultante de maior demanda por serviços. O aumento populacional, aumentará a 
demanda por saneamento básico. Nessas áreas, historicamente, o crescimento populacional não vem acompanhado com as devidas 
melhorias no saneamento básico. O critério para classificação também levou em conta o tamanho populacional de cada região. Nesse 

caso, o impacto será maior nas regiões mais populosas, aumentando a pressão na infraestrutura já existente. 
Alta 

(Coa); 
(Tap); 

(Tef); (Jur) 
(Oes); (NC)           

Nível de escolaridade da 
população 

Média         
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

    

Há a tendência de promoção de cursos de qualificação para a formação de mão de obra voltada para o setor petrolífero e cursos em vários 
níveis (médio e superior) que podem atender demanda local e regional. 

Alta           
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

  

Domicílios em situação de 
pobreza 

Média         
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

    

As condições dos domicílios podem melhorar por se considerar a possibilidade de dinamização no mercado de trabalho. 

Alta           
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

  

Bolsa Família 

Média       
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

      

Presume-se que as políticas sociais do Bolsa Família caminhem independentemente das ações de implementação da economia do 
petróleo na região. 

Alta       
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

      

Seguro Defeso 

Média       
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

      
Pressupõe-se que as políticas sociais do Seguro Defeso caminhem independentemente das ações de implementação da economia do 

petróleo na região, portanto as atividades de gás e petróleo são indiferentes ao seguro defeso e por isso, todas as áreas foram 
classificadas com 0 por não apresentarem impactos relacionados. 

Alta       
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 
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Quadro A2 - Resultado da Oficina para o FCD: Uso do território e Características Sociais (Cont.) 

Indicadores Intensidade -3 -2 -1 0 1 2 3 Justificativas 

Seguridade Social 

Média         
(Tef); (Jur); 
(Coa); (NC) 

(Oes); (Tap)   Na expectativa de aumento da absorção de mão-de-obra, pela demanda no mercado de trabalho no setor petrolífero e demais serviços, 
aumentará a contribuição na seguridade social e dará maior segurança aos trabalhadores. Regiões mais urbanizadas como Tefé, Juruá e 
Coari apresentam menor impacto (1) em relação à Oeste e Tapauá (3), que são áreas menos ocupadas, e qualquer benefício advindo da 

aplicação de atividades, apresentará impactos positivos, maior contribuição do seguro social e direitos trabalhistas. Alta         (NC) 
(Tef); (Jur); 

(Coa) 
(Oes); (Tap) 

Orçamento Municipal 

Média         
(Coa); (Tef); 

(NC) 
(Oes); (Jur); 

(Tap) 
  

Considerando o aumento da produção em valores monetários, espera-se que as receitas orçamentárias decorrentes da economia do 
petróleo possam aumentar, ou seja, haverá crescimento nos repasses dos royalties, ICMS, ISS, etc. 

Alta         (Coa); (NC) (Tef) 
(Oes); (Jur); 

(Tap) 

Nível de emprego 

Média         
(Oes); (Jur); 
(Tap); (Tef) 

(Coa) (NC) 
Em diferentes fases do processo produtivo, sabe-se que poderá haver absorção de trabalhadores em diferentes perfis de qualificação 

profissional. O dinamismo econômico poderá elevar o nível de emprego em diversos setores da economia. 

Alta           
(Oes); (Jur); 
(Tap); (Tef) 

(Coa); (NC) 

Principais atividades 
econômicas 

Média     
(Oes); (Jur); 

(Tap) 
  

(Tef); (Coa); 
(NC) 

    
Os efeitos das atividades petrolíferas já ocorreram em Tefé, Coari e Urucu, havendo dinamismo nas atividades econômicas, enquanto os 
setores Oeste, Juruá e Tapauá ainda mantém relações de produção de suas atividades econômicas, de forma tradicional, podendo ser 

afetadas, colocando em risco as comunidades locais. 
Alta     

(Oes); (Jur); 
(Tap) 

  
(Tef); (Coa); 

(NC) 
    

Projetos de Transferência 
de Tecnologia 

Média         
(Coa); (NC); 
(Tap); (Jur); 

(Tef) 
(Oes)   A transferência de tecnologia pode melhorar as atividades dos serviços públicos e atividades econômicas. A demanda por serviços 

especializados no ramo das atividades petrolíferas exige capacitação do pessoal e investimento em cursos ou polos de ensino. Regiões 
com maior densidade populacional (Coari, Tapauá, Juruá e Tefé) tendem a apresentar menor impacto positivo (1) em relação àquelas mais 

distantes ou menos habitadas, como por ex. oeste, a qual apresenta maior impacto positivo num cenário de alta atividade. Alta         (NC) 
(Coa); (Tef); 
(Jur); (Tap) 

(Oes) 

Desigualdade e GINI 

Média     
(Oes); (Jur); 

(Tap) 
(Tef); (Coa); 

(NC) 
      

Mesmo com o dinamismo econômico gerado por meio da atividade de O&G, haverá forte desigualdade de renda, em função da diferença 
no grau de instrução e na qualificação profissional. 

Alta   
(Oes); (Jur); 

(Tap) 
(Tef); (Coa) (NC)       

IDH-M 

Média         
(Oes); (Tef) 

(Coa); (Tap); 
(Jur); (NC) 

    

As variáveis que compõem o IDH-M, saúde, educação e renda, tendem a melhorar com o desenvolvimento da economia petrolífera. 

Alta         (Coa) 
(Oes); (Tef); 
(Tap); (Jur); 

(NC) 
  

Sítios arqueológicos 

Média         
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

    
A exploração petrolífera poderá promover a descoberta de novos sítios arqueológico e oportunizar os estudos e a salvaguarda dos 

mesmos. 

Alta           
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(NC); (Tap) 

  

Patrimônio natural 

Média     
(Oes); (Jur); 

(Tef) 
(Coa); (Tap); 

(NC) 
      

As atividades petrolíferas podem causar impacto ambiental negativo devido ao fluxo de embarcações e a qualidade da água. 

Alta   
(Oes); (Jur); 

(Tef) 
  

(Coa); (Tap); 
(NC) 

      

Rituais e práticas culturais 

Média 
(Oes); 
(Tap) 

(Jur) (Tef); (Coa) (NC)       
A dinâmica populacional e tecnologias exógenas aos povos indígenas e comunidades tradicionais poderá promover a descaracterização e 

a perda das práticas culturais, em especial, nos setores Oeste, Tapauá e Juruá. Isso porque são áreas de forte ocupação de povos 
indígenas, de recém contato e isolados. 

Alta 
(Oes); 

(Jur); (Tap) 
(Tef) (Coa) (NC)       

 

 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões – ANEXOS 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    430

Quadro A3 - Resultado da Oficina para o FCD: Biodiversidade e Ativos Ambientais 

Indicadores Intensidade -3 -2 -1 0 1 2 3 Justificativas 

Espécies de peixes 
endêmicas 

Média (NC); (Tef) (Oes); (Jur) (Coa); (Tap)         

A sensibilidade das áreas para impactos sobre esse indicador levou em consideração o risco de vazamentos de óleo e os efeitos do 
processo de instalação de estruturas logísticas que resultaria em desmatamento e possível terraplanagem, com forte modificação do habitat 

aquático. Os igarapés de primeira e segunda ordens foram utilizados como aproximações da ocorrência de peixes endêmicos para as 
regiões onde parece ocorrer lacunas de conhecimento. Portanto, as regiões de Tefé, Oeste e Juruá foram consideradas como áreas mais 
sensíveis. As regiões Oeste e Juruá representam a maior lacuna de informações, além de concentrar igarapés de baixa ordem em maior 

altitude, portanto com potencial para endemismos. No entanto, a menor densidade populacional foi considerada como um aspecto positivo 
na redução de impactos indiretos; Tefé possui a maior concentração de endemismos atualmente conhecidos; é uma região altamente 

povoada e por isso também possui alta sensibilidade. Com a intensificação da atividade no cenário de alta, os peixes endêmicos nessas 
regiões estariam mais expostos aos impactos e riscos identificados. Pela necessidade de perfuração de mais poços para exploração de 

recursos não convencionais, essa atividade estaria associada aos níveis máximos de impactos e riscos a este indicador. 

Alta 
(NC); (Tef); 
(Oes); (Jur) 

(Coa); (Tap)           

Igarapé de primeira e 
segunda ordem 

Média (NC) 
(Oes); (Jur); 

(Tef) 
(Coa); (Tap)         A sensibilidade das áreas para impactos sobre esse indicador levou em consideração que o número de poços próximos a corpos d'água 

onde estas espécies ocorrem ou possam ocorrer pode resultar em risco de vazamentos de hidrocarbonetos. Além disso, o processo de 
instalação de estruturas necessárias resultaria em desmatamento e possível terraplanagem com forte modificação do habitat, no caso de 

igarapés. A classificação da região Oeste, como altamente sensível, foi devido à região concentrar igarapés de baixa ordem em maior 
altitude, portanto com potencial para endemismos. Com a intensificação da atividade no cenário de alta, os peixes endêmicos nessas 

regiões estariam mais expostos aos impactos e riscos identificados. Pela necessidade de perfuração de mais poços para exploração de 
recursos não convencionais, essa atividade estaria associada aos níveis máximos de impactos e riscos a este indicador. Alta 

(NC); (Oes); 
(Jur); (Tef) 

(Coa); (Tap)           

Lagos e Várzeas 

Média (NC) 
(Jur); (Tef); 

(Tap) 
(Oes); (Coa)         

O aumento do trânsito de embarcações com risco de contaminação é o principal processo impactante. Coari tem escoamento por duto e 
Oeste tem menor concentração de várzeas, justificando a classificação das duas áreas em -1.  

Alta 
(NC); (Jur); 
(Tef); (Tap) 

(Oes); (Coa)           

Locais de reprodução de 
peixes 

Média (NC) 
(Jur); (Tef); 

(Tap) 
(Coa); (Oes)         A sensibilidade das áreas para impactos sobre esse indicador levou em consideração que os principais locais de reprodução e áreas de 

crescimento dos juvenis ocorre em área de várzea. Desta forma, Juruá, Tefé e Tapauá foram consideradas áreas mais sensíveis. O 
aumento do trânsito de embarcações para transporte da produção de petróleo e gás aumentaria o risco de contaminação dessas áreas e 

perda de qualidade dos ambientes de desova e crescimento de peixes. Pela necessidade de perfuração de mais poços para exploração de 
recursos não convencionais, essa atividade estaria associada aos níveis máximos de impactos e riscos a este indicador. Alta 

(NC); (Jur); 
(Tef); (Tap) 

(Coa); (Oes)           

Áreas de ocorrência de 
peixe-boi (Trichechus 

inungis) 

Média (NC) 
(Tap); (Tef); 

(Jur) 
(Coa); (Oes)         

A sensibilidade das áreas para impactos sobre esse indicador levou em consideração que a principal ameaça à espécie é a caça predatória 
em decorrência do aumento demográfico. Desta forma, o processo migratório de pessoas para produção e exploração de petróleo poderia 
intensificar a circulação de pessoas a lagos onde ainda ocorrem o peixe-boi, aumentando as chances de extinção local. Coari teve menor 

classificação, pois já vem de impacto prévio pela atividade. O Oeste teve menor classificação de impacto, pois é uma área com baixa 
densidade humana populacional e com maior grau de isolamento para acesso pelo homem. Tapauá, Tefé e Juruá foram consideradas 

áreas de risco médio, pois o processo de caça predatória já existente poderia ser intensificado e elevado ao seu máximo em um cenário de 
alta exploração por agregar à caça o maior risco de vazamentos e perda de qualidade do habitat. 

Alta 
(NC); (Tef); 
(Tap); (Jur) 

(Coa); (Oes)           

Distribuição de espécies de 
peixes sobre-explotadas 

Média (NC) 
(Jur); (Tef); 
(Tap); (Coa) 

(Oes)         
A sensibilidade das áreas para impactos sobre esse indicador levou em consideração que a principal ameaça às espécies é a pesca 

predatória em decorrência do aumento demográfico e aumento da demanda por pescado. Coari, Juruá, Tefé e Tapauá são regiões com 
adensamento populacional, apresentam locais com conflito pesqueiro, são áreas de várzea, onde as espécies ocorrem e são pescadas 

comercialmente. O Oeste teve menor classificação de impacto, pois é uma área com baixa densidade humana populacional e com maior 
grau de isolamento para acesso pelo homem. Num cenário de alta exploração a intensificação da atividade aumentaria os efeitos 

negativos. 
Alta 

(NC); (Jur); 
(Tap); (Tef); 

(Coa) 
(Oes)           

Locais de desova de 
quelônios (tartarugas) 

Média   
(Jur); (Tap); 
(Tef), (Oes) 

  (Coa); (NC)       
A sensibilidade das áreas para impactos sobre esse indicador levou em consideração que a principal ameaça aos locais de desova dos 

quelônios é a caça predatória dos ninhos. Desta forma, o processo migratório de pessoas para a região em virtude da produção e 
exploração de petróleo poderia aumentar a circulação de pessoas e predação dos ninhos nas praias. Juruá, Tapauá, Tefé e Oeste são 

regiões que apresentam grande quantidade os tabuleiros de desova de quelônios e por isso são mais sensíveis. Coari teve a menor 
classificação de sensibilidade pois não apresenta tabuleiros de desova. Em um cenário de alta exploração a intensificação da atividade 

aumentaria os efeitos negativos. 
Alta 

(Jur); (Tap); 
(Tef), (Oes) 

    (Coa); (NC)       

Áreas Prioritárias para a 
Conservação da 

Biodiversidade Brasileira 
(APCBs) 

Média 
(NC); 

(Jur);(Tef) 
(Coa); (Tap); 

(Oes) 
          

Os processos impactantes mencionados foram decorrentes da exploração e contaminação de petróleo e gás natural. O principal critério 
utilizado para classificar a intensidade do impacto foram a quantidade de APCBs e sua importância biológica. A classificação das áreas de 

exploração foi a mesma nos dois cenários de desenvolvimento, já que o principal impacto está associado com risco de contaminação 
ambiental. Com base nesta justificativa, Juruá e Tefé foram identificados como áreas mais sensíveis. Importante ressaltar que durante a 

oficina foi considerada uma lacuna de informações no setor Oeste, aumentando a sensibilidade dessa área. Essa lacuna de APCBs é, na 
verdade, um conjunto de UCs e Terras Indígenas. Dessa forma, por apresentar relativamente menos APCBs, o setor Oeste foi realocado no 

nível -1. 
Alta 

(NC); 
(Jur);(Tef) 

(Coa); (Tap); 
(Oes) 
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Quadro A3 - Resultado da Oficina para o FCD: Biodiversidade e Ativos Ambientais (Cont.) 

Indicadores Intensidade -3 -2 -1 0 1 2 3 Justificativas 

Áreas desmatadas 

Média 
(NC); 
(Tap) 

(Coa); (Tef) (Oes); (Jur)         
Abertura de acessos/estradas decorrente do aumento demográfico nos centros urbanos pode agir como um vetor ao desmatamento. A 

proximidade da área com outras vias de acesso já existentes, como a BR 319 (setor Tapauá) e a AM 366 (setor Tefé e Coari) também foi 
considerado como possível vetor para o desmatamento durante a classificação da sensibilidade. 

Alta 
(NC); 
(Tap) 

(Coa); (Tef) (Oes); (Jur)         

Qualidade da Água 

Média (NC) 
(Jur), (Tap); 

(Tef) 
(Oes); (Coa)         

Os processos impactantes são decorrentes da contaminação por escape das embarcações e da presença humana; além da possibilidade de 
vazamento e contaminação nas calhas dos rios navegáveis (lugares mais vulneráveis por causa da captação direta da água). Coari tem o 

duto e Tefé já tem grande fluxo de embarcações. 

Alta 

(NC); 
(Jur); 
(Tap); 
(Tef) 

(Oes); (Coa)           

Abastecimento de água 
(poço, rede geral, rio) 

Média (NC) (Jur); (Tap) 
(Tef); (Coa); 

(Oes) 
        As concentrações de comunidades mais próximas das várzeas (de acordo com as localidades do IBGE) representam regiões mais sensíveis, 

pois há uma maior captação direta da água para consumo e, consequentemente, maiores riscos de contaminação por vazamento devido ao 
fluxo intenso das embarcações. Estes fatores são observados principalmente em Juruá e Tapauá; Já em Tefé, as comunidades utilizam mais 

poços, o que significa ser uma área menos sensível à vazamento por embarcação, e por essa razão foi classificada em -1. Alta 
(NC); 
(Jur); 
(Tap) 

(Tef); (Oes); 
(Coa) 

          

Aquífero 

Média (NC) 
(Jur); (Tef); 
(Tap); (Coa) 

(Oes)         

Profundidade e porosidade do aquífero x risco de contaminação na perfuração. 

Alta (NC) 
(Jur); (Tef); 
(Tap); (Coa) 

(Oes)         

Áreas de acordo de pesca 
e de manejo de pirarucu 

(Arapaima gigas) 

Média (Tap) 
(Jur); (Tef); 
(Coa); (NC) 

  (Oes)       
A regiões de acordo de pesca se concentram no rio Solimões e rio Juruá. Desta forma, nas regiões de Juruá, Tefé, e Coari o aumento de 

adensamento humano gera a possibilidade de criação de conflitos que podem afetar os acordos de pesca. Além disso, eventuais vazamentos 
poderiam resultar em perda dos locais de pesca e acesso ao pescado, reduzindo o poder desses acordos e seus efeitos conservacionistas. 
Pela necessidade de perfuração de mais poços para exploração de recursos não convencionais, essa atividade estaria associada aos níveis 

máximos de impactos e riscos a este indicador. A região de Tapauá foi considerada com alta sensibilidade, pois possui muitos conflitos 
pesqueiros e os acordos de pesca são pouco eficientes, assim, a atividade poderia intensificar esses problemas locais. A região Oeste foi 

considerada com menor sensibilidade por ter a menor concentração de acordos de pesca e áreas com manejo de pirarucu e a menor 
densidade populacional. Em um cenário de alta exploração a intensificação da atividade aumentaria os efeitos negativos. 

Alta 

(Jur); 
(Tef); 
(Coa); 
(Tap); 
(NC) 

    (Oes)       

Terras Caídas 

Média   
(Jur); (Tef); 
(Tap); (NC) 

(Oes); (Coa)         
Os principais impactos são decorrentes do aumento da dinâmica hidroviária - aumento do "banzeiro" por movimentação de grandes 

embarcações e por maior ocorrência em desembocaduras de rios e em área de várzea. 

Alta 
(Jur); 
(Tef); 
(Tap) 

(Oes); (Coa); 
(NC) 

          

Sismicidade na região 

Média (NC)   
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 

(Tap) 
        

Os níveis de sismicidade da região são baixos; a perfuração convencional pode causar sismos e a não convencional também, porém com 
maior impacto. 

Alta (NC) 
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 

(Tap) 
          

Cavernas 

Média       
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(Tap); (NC) 

      

Não há registro de cavernas na região. 

Alta       
(Oes); (Jur); 
(Tef); (Coa); 
(Tap); (NC) 
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Análise Crítica da Oficina 

A Oficina de avaliação das opções estratégicas foi bastante produtiva, com intensa 

participação dos convidados, que entenderam a metodologia proposta e contribuíram na 

atribuição de conceitos (traduzidos em valores previamente definidos), e apresentando 

comentários relevantes. Discorremos, a seguir, uma análise crítica das discussões realizadas 

nos dois grupos, com o texto seguindo a sequência dos FCDs Uso do território e 

Características Sociais e Biodiversidade e Ativos Ambientais. 

As discussões sobre a sensibilidade dos indicadores do FCD Uso do território e 

Características Sociais, considerando as opções estratégicas, reuniram vários sujeitos 

sociais, sendo eles: representantes das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, da 

academia, das empresas do setor petrolífero, da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do 

Conselho Indigenista Missionário. 

Para as análises da sensibilidade, houve uma breve exposição dos resultados do Diagnóstico 

Socioambiental, seguida por discussões dos presentes que tiveram opiniões divergentes e 

complementares, o que nos levou a ponderar os níveis propostos para as opções estratégicas. 

As preocupações latentes foram a presença de terras indígenas, povos indígenas e, 

principalmente, povos indígenas isolados e áreas de uso tradicional nas unidades territoriais 

da AIE. 

A princípio, foi opinião dominante que os impactos e os riscos seriam maiores nas opções 

com gás de folhelho, em todos os cenários, pelo tipo de tecnologia e forma de exploração 

utilizada, não sendo recomendado para a bacia efetiva. 

Os setores Oeste, Tapauá e Juruá consistiram nas opções estratégicas com maior 

sensibilidade negativa nos cenários de alta e média intensidade, quando levados em 

consideração os indicadores dos critérios de avaliação: Conflitos de Uso do Território e 

Características Sociais, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais em Situação de 

Vulnerabilidade. Um aspecto importante destacado durante as discussões foi a concentração 

de terras indígenas, indígenas isolados e comunidades com características socioambientais 

mais tradicionais. Nesse sentido, foi relatado que a presença das atividades de gás e petróleo 

nesses setores podem causar sérios impactos aos diversos modos de vida e de uso da terra. 

Por outro lado, houve predominância de opiniões que o setor Coari apresenta sensibilidade 

nula ou de negatividade baixa, por já ter atividades de óleo gás natural implantadas ou em 

desenvolvimento, portanto, com maiores possibilidades de mitigar e sofrer menor impacto. 
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Dentre as sensibilidades negativas mais preocupantes, tendo em vista à experiência já vivida 

em Coari, foram indicadas: a dinâmica demográfica, as condições do saneamento básico e 

das desigualdades. Estas tendências seriam compensadas, segundo os integrantes da 

oficina, por positividades, com a perspectiva de entrada de investimentos de média e alta 

intensidade, com aumento no orçamento público, no nível de emprego e nas transferências 

de tecnologia associadas ao desenvolvimento da indústria de óleo e gás natural. 

No grupo que discutiu as opções estratégicas considerando o FCD Biodiversidade e ativos 

ambientais, os diferentes atores presentes durante a oficina forneceram informações 

importantes sobre os possíveis impactos relacionados aos ativos ambientais, bem como a 

sensibilidade de cada indicador entre os setores considerados. Uma parte considerável da 

discussão girou em torno da exploração de shalegas, onde geólogos, hidrólogos e outros 

profissionais comentaram sobre os riscos ambientais e os elevados custos em equipamentos 

e recursos naturais, em especial água, associados a esse tipo de exploração. A maioria dos 

presentes na oficina decidiu por indicar esse tipo de exploração como a pior em todos os 

cenários, mesmo restrita ao setor Coari. 

De forma geral, a pontuação mais negativa para os indicadores do FCD Biodiversidade e 

ativos ambientais ocorreram nas opções estratégicas das regiões Juruá, Tefé e Tapauá, 

independente dos cenários de exploração. Em grande parte, devido à presença de maior área 

de várzea nestas opções estratégicas. As várzeas são de grande importância para a 

biodiversidade aquática e terrestre, além de constituírem as áreas com maior ocupação por 

populações ribeirinhas, que utilizam a água do rio em suas atividades cotidianas, e onde há 

maior registro de ocorrência do fenômeno de Terras Caídas. Além disso, foi discutido que 

efeitos secundários à instalação da indústria do petróleo (relacionados à expansão 

demográfica dos centros urbanos) podem resultar em maior impacto sobre a biodiversidade 

de ativos ambientais nessas áreas. Esse efeito sobre cada indicador é notório nas justificativas 

presentes no quadro 4, tendo sido bem discutido entre os atores presentes na oficina. Os 

indicadores de biodiversidade e ativos ambientais com pontuação mais negativa e os 

responsáveis por classificar essas áreas como mais sensíveis são: espécies de peixes 

endêmicas, distribuição de espécies de peixes sobre-exploradas, APCBs, Áreas desmatadas 

e áreas de acordo de pesca e de manejo de pirarucu (Arapaima gigas). A porção Oeste é a 

mais preservada, concentra as maiores elevações de terreno e os igarapés de baixa ordem, 

tendo sido indicada como altamente sensível aos impactos. No entanto, a ocorrência de 

unidades de conservação, terras indígenas com grande extensão territorial e escassez de 
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estradas torna essa área a menos povoada e a mais isolada na AIE, diminuindo as chances 

de exploração desordenada dos recursos naturais. Em todas as opções discutidas durante a 

oficina o modelo de exploração inland off-shore foi adotado como premissa e de certa forma 

atuou como um ponto atenuador na pontuação de sensibilidade dos indicadores. 

O maior benefício obtido com a realização da Oficina foi a participação ativa dos atores dos 

setores empresarial, comunitário e acadêmico, além de agentes públicos, os quais dotados 

de vivência sobre a atividade de exploração de gás natural e petróleo, ou de questões 

socioeconômicas e de ativos ambientais amazônicos contribuíram para o entendimento sobre 

a sensibilidade das áreas com potencial de exploração. As narrativas de saberes e 

experiências trocadas entre os atores participantes fortaleceu a avaliação das opções 

estratégicas. 
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Anexo V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo V – Reuniões de Mapeamento Participante: 

Mapas 
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Figura A2 – Áreas de uso tradicional das comunidades tradicionais do Alto rio Juruá. Fonte: Oficina de Gestão do Conhecimento e 

Mapeamento Participante. Carauari, 27 a 29/11/2018. 
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Figura A3– Áreas de uso tradicional das comunidades tradicionais do Médio rio Juruá. Fonte: Oficina de Gestão do Conhecimento e 

Mapeamento Participante. Carauari, 27 a 29/11/2018. 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões – ANEXOS 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    438

 

Figura A4 – Áreas de uso tradicional das comunidades tradicionais do Baixo rio Juruá. Fonte: Oficina de Gestão do Conhecimento e 

Mapeamento Participante. Carauari, 27 a 29/11/2018. 
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Figura A5 – Áreas de uso tradicional das comunidades tradicionais vulneráveis do Riozinho. Fonte: Oficina de Gestão do Conhecimento 

e Mapeamento Participante. Carauari, 27 a 29/11/2018. 
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Figura A6 - Áreas de uso tradicional da comunidade indígena Bauana - Carauari. Fonte: de Gestão do Conhecimento e Mapeamento 

Participante. Carauari, 27 a 29/11/2018. 
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Figura A7 - Cartograma das áreas de uso tradicional da aldeia Taquara - Carauari. Fonte: Oficina de Gestão do Conhecimento e 

Mapeamento Participante. Carauari, 27 a 29/11/2018. 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões – ANEXOS 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    442

 

Figura A8 – Cartograma das áreas de uso tradicional da aldeia Matatibem - Carauari. Fonte: de Gestão do Conhecimento e 
Mapeamento Participante. Carauari, 27 a 29/11/2018. 
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Figura A9 – Áreas de uso tradicional da Terra Indígena Cajuhiri Atravessado – Coari. Fonte: de Gestão do Conhecimento e Mapeamento 

Participante. Coari, 3 a 5/12/2018. 
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Figura A10 – Áreas de uso tradicional da Terra Indígena rio Copeá – Coari. Fonte: de Gestão do Conhecimento e Mapeamento 

Participante. Coari, 3 a 5/12/2018. 
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Figura A11 – Áreas de uso tradicional da Terra Indígena São Miguel do Dururuá – Coari. Fonte: de Gestão do Conhecimento e 

Mapeamento Participante. Coari, 3 a 5/12/2018. 
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Figura A12 – Áreas de uso tradicional da Terra Indígena Igapó Grande/Manaim do Jaduã – Coari. Fonte: de Gestão do Conhecimento e 

Mapeamento Participante. Coari, 3 a 5/12/2018. 
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Figura A13 – Áreas de uso tradicional da Terra Indígena Rio Coari Grande - Coari. Fonte: de Gestão do Conhecimento e Mapeamento 

Participante. Coari, 3 a 5/12/2018. 
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Figura A14 – Áreas de uso tradicional da Terra Indígena Novo Porto do Tipiema – Coari. Fonte: de Gestão do Conhecimento e 

Mapeamento Participante. Coari, 3 a 5/12/2018. 
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Figura A15 – Localização das terras indígenas sem providência de Tefé e áreas de uso tradicional das terras indígenas Bora Borazinho 

e Mapi. Fonte: de Gestão do Conhecimento e Mapeamento Participante. Tefé, 12 a 14/01/2019. 
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Figura A16 – Áreas de uso tradicional da Terra Indígena Miratu - Uarini. Fonte: de Gestão do Conhecimento e Mapeamento Participante. 

Tefé, 12 a 14/01/2019. 
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Figura A17 – Áreas de uso tradicional da Terra Indígena Tupã-Supé - Uarini. Fonte: de Gestão do Conhecimento e Mapeamento 

Participante. Tefé, 12 a 14/01/2019. 
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Figura A18 – Áreas de uso tradicional da Terra Indígena Kawaçu - Uarini. Fonte: de Gestão do Conhecimento e Mapeamento Participante. 

Tefé, 12 a 14/01/2019. 
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Figura A19 – Áreas de uso tradicional da Terra Indígena Kumaru do Lago Uala - Juruá. Fonte: de Gestão do Conhecimento e Mapeamento 

Participante. Tefé, 12 a 14/01/2019. 
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Figura A20 – Áreas de uso tradicional das Terras Indígenas Monte Moriá, Santa União e Monte Sião – Fonte Boa. Fonte: de Gestão do 

Conhecimento e Mapeamento Participante. Tefé, 12 a 14/01/2019. 
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Figura A21 – Área de uso tradicional da Terras Indígenas Estrela da Paz – Jutaí. Fonte: de Gestão do Conhecimento e Mapeamento 

Participante. Tefé, 12 a 14/01/2019. 
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Figura A22 – Área de uso tradicional da Terras Rio Biá– Jutaí/Carauari. Fonte: de Gestão do Conhecimento e Mapeamento Participante. 

Tefé, 12 a 14/01/2019. 
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Figura A23 – Área de uso tradicional da Terra Indígena Rio Biá - Jutaí/Carauari - Detalhamento da região mapeada na Oficina do EAAS. 

Fonte: Oficina de Gestão do Conhecimento e Mapeamento Participante. Tefé, 12 a 14/01/2019. 
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Figura A24 – Área de uso tradicional da FLONA de Tefé. Fonte: Oficina de Gestão do Conhecimento e Mapeamento Participante. Tefé, 
12 a 14/01/2019. 
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Anexo VI – Dados Complementares: 

Quadros do Diagnóstico 
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Quadro A4 - Situação fundiária e conflitos nas Terras Indígenas Demarcadas dentro da bacia efetiva 

Terra 
Indígena/Povo 

Situação 
Fundiária/Localização 

Conflitos Fonte 
Terra 

Indígena/Povo 
Situação 

Fundiária/Localização 
Conflitos Fonte 

Terra 
Indígena/Povo 

Situação 
Fundiária/Localização 

Conflitos Fonte 

1. T. I. Lago 
Aiapuá 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. Regatão (aviamento): 

indígenas pressionadas 
a comercializar os 

recursos naturais da 
terra indígena, trocando 

por produtos 
industrializados, 

colocando o comercio 
indígena em 

desvantagem. 

(FUNAI, 2017 

6. T. I. Paumari 
do Lago 

Manissuã 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Presença de 
regatões, invasão 
de madeireiros, 

peixeiros e 
posseiros. 

(FUNAI, 2009) 

11. T. I. Méria 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Conflito pelo uso 
dos lagos de 

pesca.  

Oficina de 
Gestão do 

conhecimento 
(Tefé 2019). 

Área (ha): 24.866 Área (ha): 22.970 
Área (ha): ISA (585) FUNAI 

(585,4932) 

Povo Mura 

População: 623. 

Povo Paumari 

População: 63 

Povo Miránha 

População: 68 

Situação legal: Homologada. 
Reg. CRI e SPU.  

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI.  

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

Município: Beruri e Anori Município: Tapauá Município: Alvarães 

2. T. I. Itixi 
Mitari-Terra 
vermelha. 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. Regatão (aviamento): 

indígenas pressionadas 
a comercializar os 

recursos naturais da 
terra indígena, trocando 

por produtos 
industrializados, 

colocando o comercio 
indígena em 

desvantagem.  

(FUNAI, 2017) 

7. T. I. Paumari 
do Lago Paricá 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Presença de 
regatões, invasão 
de madeireiros e 

posseiros.  

(CIMI, 2005) 

12. T. I. 
Marajaí 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Exploração de 
madeira; aumento 

da população o 
qual provoca que a 
terra indígena não 
seja suficiente para 

produzir.  

Oficina de 
Gestão do 

Conhecimento 
(Tefé 2019). 

Área (ha): 182.134. Área (ha): 15.792 Área (ha): ISA e CIMI (1.196) 

População: 311. 

Povo Paumari 

População: 159 FUNAI (1.196.3486) 

Povo Apurinã 

Situação legal: Homologada. 
Reg. CRI. 

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

FUNAI: Matsés 
CIMI: 

Mayoruna 

População: 543 

Município: Tapauá, Anori, 
Beruri 

Município: Tapauá 
Situação legal: Homologada. 

Registrada CRI e SPU.  

3. T. I. Apurinã 
Igarapé 

Tauamirim 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. Invasão de pesqueiros e 

madeireiros 

(CIMI, 2005) 

8. T. I. Paumari 
do Cuniuá 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Presença de 
regatões, Extração 
ilegal de castanha 
e madeira. Invasão 

de pescadores 
comerciais.  

(CIMI, 2005). 

Município: Alvarães 

Área (ha): 96.456 Área (ha): 42.828 

13. T. I. Jaquirí 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Invasão por 
pescadores das 
comunidades 
vizinhas não 
indígenas e 
pescadores 
comerciais. 

Sobreposição com 
a RDS Mamiraua 

(ISA, 2018) 

Povo Apurinã 

População: 295  Sobreposição da 
Reserva Biológica 

Abufari. Conflitos entre 
os indígenas e o Ibama, 
na época da seca, por 
causa dos quelônios  

Povo Paumari 

População: 96 Área (ha): ISA (1.820) 

Situação legal: Homologada. 
Registrada. CRI e SPU. 

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

CIMI (1.819) 

Município: Tapauá.  Município: Tapauá 

Povo Kambéba 

FUNAI (1.819,9825) 

4. T. I. Apurinã 
Igarapé São 

Joao. 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Invasão de caçadores, 
madeireiros e 

pescadores vindos de 
Manaus e Manacapuru.  

(FUNAI, 2009) 

9. T. I. Barreira 
da Missão 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Territórios 
invadidos, 

desmatamento, 
exploração de 
madeira, pesca 

sem autorização. 

Oficina de Gestão do 
conhecimento (Tefé 

2019). 

População: 82 

Área (ha): 18.232 Área (ha): 1.772 
Situação legal: Homologada. 

Registrada CRI e SPU.  

Povo Apurinã 

População: 142 

Povos 
Kambéba, 
Kokama 

População: 788 Município: Uarini 

Situação legal: Homologada. 
Registrada. CRI e SPU. 

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI.  

14. T. I. Tupã-
Supé 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. Invasão de 

caçadores e 
garimpeiros. 

(CIMI, 2005). 

Município: Tapauá.  Município: Tefé Área (ha): 8.589 

5. T. I. Cajuhiri 
Atravessado. 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. Fundiários com não 

indígenas moradores 
locais.  

Oficina de 
gestão do 

conhecimento 
(Coari,2018). 

10. T. I. Igarapé 
Grande 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Conflito pelas 
áreas de uso 

comum como lagos 
de pesca com a 
RDS Mamiraua. 

(FAULHABER, 2011) 

FUNAI (8.589,5101) 

Conflitos com 
peixeiros, 

madeireiros e 
caçadores.  

Oficinas de 
Gestao do 

Conhecimento 
Tefé 2019. 

Área (ha): 12.455 Área (ha): 1.539 

Povo Tikuna 

População: 735 

Povos 
Kambéba, 

Miránha, Tikuna 

População: 51 
Petrobras gasoduto 

Coari-Manaus 
atravessou a terra 

destruindo o castanhal. 

Povo Kambeba 

População: 52 
Situação legal: Homologada. 

Registrada CRI e SPU.  

Situação legal: Homologada.  
Situação legal: Homologada. 

Registrada CRI e SPU.  
Município: Uarini, Alvarães 

Município: Coari Município: Alvarães 
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Terra 
Indígena/Povo 

Situação 
Fundiária/Localização 

Conflitos Fonte 
Terra 

Indígena/Povo 
Situação 

Fundiária/Localização 
Conflitos Fonte 

Terra 
Indígena/Povo 

Situação 
Fundiária/Localização 

Conflitos Fonte 

15. T. I. Miratu 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Invasão por 
madeireiras 

comerciantes locais. 
(CIMI, 2005) 19. T. I. 

Riozinho 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Fundiário  

(MPF, 2018) 

22. T. I. Évare I 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Invasão de lagos 
e pesca 

predatória. 
Pescadores 
comerciais 

(CIMI, 2005) 

Área (ha): 13.199 Área (ha): 362.495 Sobreposição Total. Área (ha): 548.177 

Povo Miránha 

População: 126 População: 196 Fazenda. 

Povo Tikuna 

População: 18.086 

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

Situação legal: Declarada.  
Interessado/Rep. 

Legal: Angelina S. Dos 
Santos.  

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

Município: Uarini Município: Jutaí, Juruá Sobreposição Parcial. 
Município: Santo Antônio do Içá, 

São Paulo de Olivença, 
Tabatinga. 

16. T. I. Porto 
Praia 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. Invasão de lagos. 

Área incide na 
Reserva Ecológica 

(FAULHABER, 2011) 

  Fazenda Restauração. 

Oficina de 
Gestão do 

Conhecimento 
(Tefé 2019). 

23. T. I. Tukuna 
Umariaçu 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Ampliação do 
aeroporto do 
município de 

Tabatinga incide 
na área. Conflito 

com militares  

(CIMI, 2005) 

Área (ha): 4.769 

Povos Kokama, 
Tikúna. 

  
Interessado/Rep. 

Legal: Raimundo Jose 
Rodriguez da Silva.  

Área (ha): 4.854 

Povo Tikuna 

População: 420 

Mamirawá. 

  

Conflitos com a 
prefeitura, juízes, 
vereadores em 

relação ao garimpo.  

Povo Tikúna 

População: 7219 

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

  

Mercúrio na cadeia 
alimentar que tem 

provocado problemas 
de microcefalia nas 

crianças.  

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

Município: Uarini 
20. T. I. Rio Biá 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Fundiário  

(MPF, 2018) 

Município: Tabatinga 

17. T. I. Cuiú-
Cuiú 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Conflito pelas áreas 
de uso comum 
como lagos de 

pesca com a RDS 
Mamiraua 

(FAULHABER, 2011) 

Área (ha): 1.185.790 
Sobreposição Parcial 
com 

24. T. I. Sapotal 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Invasão de 
pescadores 
comerciais 

intensiva no rio 
Solimões para a 

exportação. 

(CIMI, 2005) 

Área (ha): 36.450 

Povo Katukina, 
kulina, 

Kanamari 

População: 488 Fazenda. Área (ha): 1.264 

Povo Miránha 

População: 721 
Situação legal: Homologada. 

Registrada CRI e SPU.  

Interessado/Rep. 
Legal: APLUB 
Agroflorestal da 
Amazônia S/A 

Povo Kokama 

População: 524 

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

Município: Jutaí, Carauari 
Invasão para 
exploração de 
madeireira e peixeiros  

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI.  

Município: Maraã 
21. T. I. Évare II 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. Invasão de lagos e 

pesca predatória.  

(CIMI, 2005) 

Município: Tabatinga 

18. T. I. Kumaru 
do Lago Ualá 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Exploração de 
madeira e pesca 

predatória por 
posseiros e 
comunidade 
ribeirinha. 

Pescadores 
comerciais. 

(CIMI, 2005) 

Área (ha): 176.205 25. T. I. Tikuna 
de Feijoal 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. Invasão de 

garimpeiros 

(AMAZONIA 
REAL, 2017) 

Área (ha): 80.036 

Povo Tikuna 

População: 2347 

Pescadores 
comerciais 

Área (ha): 40.948 

Povo Kulina 
Páno 

População: 802 
Situação legal: Homologada. 

Registrada CRI e SPU.  

Povos Kokama, 
Tikuna 

População: 4510 
Ação de 

autoridades 
contra garimpo 

ilegal no 
Município de São 

Paulo de 
Olivença.  

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  Município: São Paulo de 

Olivença 

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

Município: Juruá 
Município: São Paulo de 

Olivença, Benjamin Constant 
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Terra 
Indígena/Povo 

Situação 
Fundiária/Localização 

Conflitos Fonte 
Terra 

Indígena/Povo 
Situação 

Fundiária/Localização 
Conflitos Fonte 

Terra 
Indígena/Povo 

Situação 
Fundiária/Localização 

Conflitos Fonte 

26. T. I. Sururuá 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Autoridades fizeram 
operações contra o 
garimpo ilegal no 

Município de São Paulo 
de Olivença.  

(AMAZONIA 
REAL, 2017) 

30. T. I. Lauro Sodré Jurisdição Legal: Amazônia legal. 
Fundiário 

(CIMI, 2005) 35. T. I. Kulina 
do Médio Juruá 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Dados não 
encontrados  

  

Área (ha): 36.125   Área (ha): 9.478   Área (ha): 730.142   

Povo Kokama 

População: 197 Povo Tikuna População: 667 

Parte da área titulada em 
nome de irmãos Magalhães  

  

Povo Kulina 
Páno. 

População: 2458   

Situação legal: Declarada.    Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

  
Situação legal: Homologada. 

Registrada CRI e SPU.  
  

Município: São Paulo de 
Olivença, Benjamin Constant.   Município: Benjamin Constant.   

Município: Envira, Ipixuna, 
Eirunepé, Tarauacá. 

  

27. T. I. São 
Leopoldo 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Área onde ocorreu o 
massacre dos Tikuna em 

1988. Em função da 
prisão de seis acusados, 

o clima de tensão 
continua intenso.  (CIMI, 2005) 

31. T. I. Tikuna de 
Santo Antônio 

Jurisdição Legal: Amazônia legal. 

Dados não encontrados.  

    

    

Área (ha): 69.270   Área (ha): 1.065     

Povo Tikuna 

População: 1062 Povo Tikuna População: 1961       

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  Conflito social - 

discriminação 

  Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

      

Município: Benjamin Constant   Município: Benjamin Constant       

28. T. I. Tikuna 
Porto Espiritual 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Fundiário. 

(CIMI, 2005) 

32. T. I. Bom Intento 
Jurisdição Legal: Amazônia legal. 

Dados não encontrados.  

      

Área (ha): 2.839 Área (ha): 1.693       

Povo Tikuna 

População: 410 

Família não indenizada 
permanece a área. Povo Tikúna 

População: 378       

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

      

Município: Benjamin Constant Município: Benjamin Constant       

29. T. I. 
Guanabara 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Dados não encontrados. 

  
33. T. I. Vale do 

Javari 

Jurisdição Legal: Amazônia legal. Fundiário Sobreposicão 
Total com Fazenda. 

Interesado/Rep. Legal: Luiz 
Ney B. de Paiva.  

(CIMI, 2005) 

    

Área (ha): 15.600   Área (ha): 8.544.480     

Povo Kokama 

População: 382   
Povos Matsés, 

Matís, Kulina Páno 
População: 4433 

Presença do narcotráfico. 
Pesca e caça predatórias. 

Exploração ilegal de 
madeira, contrabandeadas 

para Peru e Colômbia  

  i  

Situação legal: Declarada.      Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

    

Município: Benjamin Constant.   

Povo: Isolados do 
igarapé Naua e 
Isolados do Rio 
Branco/Itaquai. 

Município: Jutaí, São Paulo de 
Olivença, Atalaia do Norte, 

Benjamin Constant. 

    

30. T. I. Lauro 
Sodré 

Jurisdição Legal: Amazônia 
legal. 

Fundiário 
(CIMI, 2005) 

34. T. I. Mawetek 
Jurisdição Legal: Amazônia legal. 

Dados não encontrados 

      

  Área (ha): 9.478   Área (ha): 115.492       

Povo Tikuna População: 667 

Parte da área titulada em 
nome de irmãos 

Magalhães  

  

Povos Kanamarí 

População: 151       

  Situação legal: Homologada. 
Registrada CRI e SPU.  

  
Situação legal: Homologada. 

Registrada CRI e SPU.  
      

  Município: Benjamin Constant.   Município: Jutaí, Eirunepé       

Fonte: FUNAI (2010); CIMI (2005)  
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Quadro A5 – Situação fundiária, população e conflitos em Terras Indígenas Sem Providências na área de influência estratégica. 

Terra 
Indígena/Povo 

Situação 
Fundiária/ 

Localização 
Conflitos Fonte 

Terra 
Indígena/Povo 

Situação 
Fundiária/ 

Localização 
Conflitos Fonte 

Terra 
Indígena/Povo 

Situação 
Fundiária/ 

Localização 
Conflitos Fonte 

1 - TI Matatibem 

População: 76 hab Fundiários   
Oficina de Gestão do 

Conhecimento e 
Mapeamento Participante 

(Carauari, 2018) 

6 - TI Porto Praia 

Situação: processo 
de reivindicação na 

FUNAI 
Fundiários   

Oficina de Gestão do 
Conhecimento e 

Mapeamento Participante 
(Tefé, 2019). 

11 - São José 
do Mari 

Situação: processo 
de reivindicação na 

FUNAI 2007 

Fundiários 
moradores não 
indígenas locais Oficina de Gestão do 

Conhecimento e 
Mapeamento Participante 

(Tefé, 2019). 
Situação: 

processo de 
reivindicação 

FUNAI 

Moradores não 
indígenas  

Município: Tefé Moradores não indígenas  
Município: 
Alvarães 

Invasão da área de 
caça, roça e 

exploração de 
madeira de lei 

nativa. Kulina Município: 
Carauari 

Invasão da área 
de caça, roça e 

pesca 
Identificada no mapa 

Kambeba 

  
Invasão da área roça e 

pesca e pescadores 
comerciais 

Maku Madeb   Identificada no mapa 

2 – TI Taquara 

População: 93 hab 
Fundiários 

moradores não 
indígenas  Oficina de Gestão do 

Conhecimento e 
Mapeamento Participante 

(Carauari, 2018) 

  
Conflito territorial 
(sobreposição) 

Identificada no mapa 
12 - Aldeia 
Assunção 

População: 4 
famílias, 18 hab. 

Invasão por 
pescadores 
comerciais e 

moradores não 
indígenas 

residentes na 
cidade. 

Oficina de Gestão do 
Conhecimento (Tefé, 
2019). e Mapeamento 

Participante 
Situação: 

processo de 
reivindicação na 

FUNAI 

Invasão da área 
de caça e roça  

  RDS Mamirauá 
Situação: processo 
de reivindicação na 

FUNAI 

Kanamari Município: 
Carauari 

  Identificada no mapa 7 - TI Ilha do 
Panamim Bora 

Borazinho 

População: 
aproximadamente 

600 hab - 150 
famílias  

Invasão por madeireiros 
locais, pescadores 

comerciais vindos de outros 
municípios e do Pará; 

exploração mineral de areia 
e seixos por comerciantes 

locais. 

Oficina de Gestão do 
Conhecimento e 

Mapeamento Participante 
(Tefé, 2019). 

Tikuna Município: 
Alvarães 

Identificada no mapa 

3 – TI Bawana 

População: 26 
hab. 

  
Oficina de Gestão do 

Conhecimento e 
Mapeamento Participante 

(Carauari, 2018) 

Situação: processo 
de reivindicação na 

FUNAI 13 - Aldeia 
Laranjal 

Situação: processo 
de reivindicação na 

FUNAI 

Sem informações 

Oficina de Gestão do 
Conhecimento e 

Mapeamento Participante 
(Tefé, 2019). 

Situação: 
processo de 

reivindicação na 
FUNA 

Sobreposta a RDS 
do Uacari Kokama, Apurina Município: Tefé Identificada no mapa 

Município: 
Alvarães 

Kanamari Município: 
Carauari  

  Identificada no mapa 

8 - Aldeia Mora 

Situação: processo 
de reivindicação na 
Associação AINCT 

Sem informações 

Oficina de Gestão do 
Conhecimento e 

Mapeamento Participante 
(Tefé, 2019). 

Kokama, 
Miranha 

  Identificada no mapa 

4 - TI Ponta da 
Castanha 

Situação: 
processo de 

reivindicação na 
FUNAI 

Sobreposta a 
FLONA de Tefé 

Oficina de Gestão do 
Conhecimento e 

Mapeamento Participante 
(Tefé, 2019). 

Município: Lago do 
Caiambe  - Tefé 

Identificada no mapa 

14 - Macedonia 

Situação: processo 
de reivindicação na 

FUNAI 

Sem informações  

Oficina de Gestão do 
Conhecimento (Tefé, 

2019). 
Município: 
Alvarães 9 - Aldeia 

Barreirinha 

Situação: processo 
de reivindicação na 

FUNAI 2007 

Sem informações 

Oficina de Gestão do 
Conhecimento e 

Mapeamento Participante 
(Tefé, 2019). 

Município: Maraã 

Tikuna, Miranha   Identificada no mapa 
Município:  Lago do 

Caiambe – Tefé 
Kambeba, 
Kokama 

  Identificada no mapa 

5 -TI MAPI 

População: 200 
famílias 

Fundiário 
Oficina de Gestão do 

Conhecimento e 
Mapeamento Participante 

(Tefé, 2019). 

Tikuna, Kambeba 
e Kokama 

  Identificada no mapa 

15 - 
Comunidade 

Tapiíra 

Situação: processo 
de reivindicação na 

FUNAI 

Sem informações 

Oficina de Gestão do 
Conhecimento e 

Mapeamento Participante 
(Tefé, 2019). 

Situação: 
Processo de 

reivindicação na 
FUNAI 

40 famílias não 
indígenas 

10 - Igarape Baú 

Situação: processo 
de reivindicação na 
Associação AINCT 

Sem informações 

Oficina de Gestão do 
Conhecimento e 

Mapeamento Participante 
(Tefé, 2019). 

Município: Maraã 

Miranha, 
Kambeba, 
Mayoruna, 

Tikuna 
  

População: 72 
famílias  

Invasão de 
caçadores e 

exploração de 
madeira por 

comerciantes 
locais 

Identificada no mapa 

Município: Tefé 

 

Identificada no mapa 

Município: Tefé   Identificada no mapa 

Fonte: FUNAI (2010); CIMI (2005) 
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Quadro A6 - Unidades de Conservação localizadas total ou parcialmente na área da bacia efetiva 

Nome Da Unidade De Conservação Grupo Da Unidade* Esfera Órgão Gestor Ano de Criação Área Conforme Decreto (Ha)*  Área Conforme Cnuc (Ha) Municípios Abrangidos 

Parque Nacional do Jaú PI Federal ICMBio 1980 2.272.000,00  2.367.339,92  Barcelos (AM), Codajás (AM), Novo Airão (AM) 

Parque Nacional Nascentes do Lago Jari PI Federal ICMBio 2008 812.141,00  812.747,16  Tapauá (AM), Beruri (AM) 

Reserva Biológica do Abufari PI Federal ICMBio 1982 288,00  223.865,92  Tapauá (AM) 

Total de Área         3.084.429,00  3.403.953,00    

Floresta Nacional de Tefé US Federal ICMBio 1989 1.020.000,00 865.122,30 Alvarães (AM), Carauari (AM), Juruá (AM), Tefé (AM), Uarini (AM). 

Reserva Extrativista Baixo Juruá US Federal ICMBio 2001 187,98 178.038,92 Uarini (AM), Juruá (AM) 

Reserva Extrativista Médio Juruá US Federal ICMBio 1997 286,93 286.952,52 Carauari (AM) 

Reserva Extrativista do Rio Jutaí US Federal ICMBio 2002 275,53 289.514,17 Amaturá (AM), Jutaí (AM), Santo Antônio do Içá (AM), Tonantins (AM) 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã US estadual SEMA 1998 2.313.000,00 2.303.581,95 Barcelos (AM), Coari (AM), Codajás (AM), Maraã (AM) 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Cujubim US estadual SEMA 2003 2.450.381,00 2.421.926,86 Jutaí (AM) 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá US estadual SEMA 1990 1.124.000,00 1.319.939,76 Manaus (AM), Tefé (AM) 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu Purus US estadual SEMA 2003 1.008.167,00 800.871,51 Anori (AM), Beruri (AM), Coari (AM), Tapauá (AM) 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacarí US estadual SEMA 2005 632,95 620.297,37 Carauari (AM) 

Reserva Extrativista Catuá-Ipixuna US estadual SEMA 2003 217,49 212.322,45 Coari (AM), Tefé (AM) 

Floresta Estadual Canutama US estadual SEMA 2009 150,59     

Total de Área         7.917.299,47  9.298.567,81    

Fonte: ICMBIO (2019), ISA (2019), SEMA (2019), CNUC (2019) 
* as siglas PI e US se referem aos grupos de proteção integral e uso sustentável, respectivamente.  
** Área indicada nos atos de criação das UCs. 

** Existe uma versão do plano de manejo de 2010, que foi disponibilizada para consulta pública, pode ser encontrada no endereço eletrônico <https://documentacao.socioambiental.org/ato_normativo/UC/2105_20160311_172326.pdf>. Contudo, ainda não foi publicada portaria de aprovação, de 

forma que consta nas bases do da Secretaria Estadual de Meio Ambiente como situação em andamento (SEMA, 2019). 
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Quadro A7 - Áreas de unidades de conservação localizadas na bacia efetiva por 
categoria 

Esfera 

Proteção Integral Uso Sustentável 

Parque 
Reserva 

Biológica 
Floresta 

Reserva de 
Desenvolvimento 

Sustentável 

Reserva 
Extrativista 

Estadual - - 901,80 3.757.232.987,00 212.250,10 

Federal 623.629,20 223.499,30 866.204,80 - 558.469,70 

Total 623.629,20 223.499,30 867.106,60 3.757.232.987,00 770.719,80 

% da 
bacia 

2,01% 0,72% 2,80% 12,14% 2,49% 

Fonte: ICMBIO (2019), ISA (2019), SEMA (2019), CNUC (2019) 
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Quadro A8 - Ações do Ministério Público Federal na defesa dos povos indígenas 

Terra 
Indígena 

MPF 

1. Lago 
Aiapuá  

Procedimento: 1.13.000.000577/2003-69 

Origem: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM 

Parte(s): 

Procurador 

Oficiante: ELIABE SOARES DA SILVA 

Povo Mura 

Relator: Dr(a) DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA - 

Distribuído em: 19/10/2015 14:07:01 

Assunto: 1. Inquérito civil instaurado com o objetivo de acompanhar o processo de extrusão de 
não índios das Terras Indígenas Igarapé São João, Igarapé Tauamirim, Itixi Mitari e Lago Aiapuá.  

2. Itixi Mitari-
Terra 

vermelha. 

Foi reportado no MPF 09 ocupações de não índios, incidentes na terra indígena. 

TIPO DE DANO/CONFLITO: Exploração ilegal de recursos naturais 

Povo Apurinã 

DESCRIÇÃO: Lideranças denunciam a invasão da terra indígena por madeireiros, posseiros e 
pescadores para cortar madeira, fazer roçado e pesca ilegal. Uma tenda foi construída para a 
venda de peixe na entrada do Lago do Jenipapo, onde está a comunidade da Aldeia São 
Raimundo. Os indígenas são ameaçados quando advertem sobre a ilegalidade dos invasores. 
Além disso, estes entraram na Justiça com uma ação de posse de terra contra o tuxaua da Aldeia 
São Raimundo. 

3. Barreira da 
Missão  

Ação civil pública: para desmembras as turmas multisseriadas em escolas da T. I. Barreira das 
Missões.  

No. De processo: 0000340-14.2016.4.01.3202. 

Vara Única da Subseção Judiciária de Tefé 

Povos 
Kambéba, 
Kokama 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação que assegura às comunidades indígenas educação 
escolar bilíngue e intercultural. 

Na ação civil pública, o MPF requer que a Justiça Federal determine que o Município de Tefé 
promova, no prazo de 60 dias, o desmembramento das turmas multisséries das Escolas 
Municipais Indígenas Selva, Padre Augusto Cabroliê e Arca de Noé e a lotação de professores 
capacitados para ministrar as aulas para os alunos indígenas, sendo observado o quantitativo 
adequado de alunos por sala. (ISA, 2016) 

4. Kumaru do 
Lago Ualá  

Processo: 1999.32.00.001472-1 

Nova Numeração: 0001470-41.1999.4.01.3200 

Classe: Ação Civil Pública 

Vara: 1ª VARA MANAUS 

Juíza: JAIZA MARIA PINTO FRAXE 

Data de Autuação: 11/03/1999 

Assunto da Petição: Indenização por Dano Ambiental 

Observação:  Atualmente se encontra no TRF, pendente de resolução de recursos.  
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Povo Kulina 
Páno 

O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF/AM) conseguiu na Justiça a condenação da 
Petrobras ao pagamento de indenização no valor de R$ 100 mil ao povo indígena Kulina que 
vive na terra indígena Kumaru do Lago Ualá, no município de Juruá (a 674 quilômetros de 
Manaus). Ao lado do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) – processado por 
omissão – a empresa foi condenada por causar danos ambientais às comunidades indígenas 
com a exploração de petróleo nas localidades de Porto Mário e Base Uarini, durante a década 
de 90. (MPF, 2015). 

Entre os impactos produzidos pela exploração de petróleo realizado pela Petrobras, nas áreas 
próximas a aldeias indígenas, foram encontrados indícios de contaminação do solo, de cursos 
de água e lençóis freáticos por resíduos de óleo acumulados em poças na superfície, 
desmatamento sem a devida recuperação da área, fossas sépticas e esgotos saturados e 
materiais plásticos abandonados a céu aberto.  

5. Riozinho  

O MPF emitiu Recomendação no sentido da sobreposição de terras indígenas com Unidades de 
Conservação. Recomendou ao IPAAM que anule e cancele quaisquer licencias ambientais e 
autorizações, utilização de créditos do sistema DOF, planos de manejo florestais, que sejam 
incidentes ou tenham sobreposição, total ou parcialmente sobre Unidades de Conservação ou 
Terras Indígenas. 

Número de processo: 3825/T/12  

Fazenda: Restauração; 

Povos 
Kokama, 
Tikúna. 

Sobreposição: Parcial 

Número de processo: 0474/T/04  

Fazenda: sem dados 

Sobreposição: Parcial 

6. Rio Biá  

Emitiu Recomendação no sentido da sobreposição de terras indígenas. Recomendou ao IPAAM 
que anule e cancele quaisquer licencias ambientais e autorizações, utilização de créditos do 
sistema DOF, planos de manejo florestais, que sejam incidentes ou tenham sobreposição, total 
ou parcialmente sobre Unidades de Conservação ou Terras Indígenas. 

Povo 
Katukina 

Número de processo: 03580/T/98  

Fazenda: Sem dados; 

Sobreposição: Parcial 

Recomendação (MPF, 2018) 

7. Vale do 
Javari 

Número: 1004249-82.2018.4.01.3200 

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível da SJAM 

Última distribuição: 02/10/2018 

Valor da causa: R$ 58.000.000,00 

Autor: MPF 

Réu: União. 

Réu: FUNAI 

Assuntos: Direitos Indígenas 

Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? SIM 
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Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM. 

Esta Ação Civil Pública teve por objetivo solicitar medidas necessárias para que as bases das 
Frentes de Proteção Etnoambiental da FUNAI no Estado do Amazonas passem a gozar dos 
recursos humanos e materiais mínimos para o efetivo cumprimento de suas finalidades. Devido 
a um recorte de quase 44% do orçamento da FUNAI foi diminuído do 2012 para 2018, trazendo 
grave perigo para o atuar da instituição em terras indígenas onde existem indígenas isolados e 
de recente contato.  

A 1ª Vara da Justiça Federal em decisão liminar determinou a apresentação do cronograma de 
ações para reestruturar a Frente de Proteção Etnoambiental no amazonas no prazo de 90 dias, 
o aporte em até 60 dias de recursos à FUNAI que deverá ser anual a partir de então por parte 
da União. 

Povos 
Matsés, 

Matís, Kulina 
Páno. 

Processo: 1849-35.2015.01.300136  

Classe: Ação Civil Pública 

Vara: 1ª VARA TABATINGA 

Juiz: BRUNO HERMES LEAL 

Autor: MPF 

Réu: União 

Data de Autuação: 10/12/2012 

Assunto da Petição: Direitos Indígenas 

Processo Originário: 113001000138201237 

Observação:  Localização: TRF - PROCESSOS REMETIDOS TRF Baixa. 

Foi solicitado na Ação Civil Pública que se ordenasse à União prover de água potável 
aproximadamente a 70 mil indígenas na região do Alto Solimões e Vale do Javari. O MPF 
demostrou na ação que a previsão orçamentaria da União em 2012 destinado para saneamento 
básico em aldeias indígenas era de 58,5 milhões de reais, mas apenas 44,1 milhões de reais 
foram efetivamente utilizados. 

Para o efetivo na decisão liminar a juíza decidindo estabelecer o prazo de 30 dias para que a 
União adotasse medidas emergências com o objetivo de fornecer água potável às comunidades 
indígenas em questão.  

8. Kulina do 
Médio Juruá  

Número: 1004249-82.2018.4.01.3200 

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível da SJAM 

Última distribuição: 02/10/2018 

Valor da causa: R$ 58.000.000,00 

Requerente: União. 

Assuntos: Direitos Indígenas 

Segredo de justiça? NÃO 

Povo Kulina 
Páno. 

Justiça gratuita? SIM 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM. 

 
36 A ACP n° 1849-35.2015.01.30 não foi impetrada no âmbito da Bacia Efetiva e da AIE, porém, sua ação atinge o 
Vale do Javari como exposto o item 2.2.1.2 – Terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. 
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Esta Ação Civil Pública teve por objetivo solicitar medidas necessárias para que as bases das 
Frentes de Proteção Etnoambiental da FUNAI no Estado do Amazonas passem a gozar dos 
recursos humanos e materiais mínimos para o efetivo cumprimento de suas finalidades. Devido 
a um recorte de quase 44% do orçamento da FUNAI foi diminuído do 2012 para 2018, trazendo 
grave perigo para o atuar da instituição em terras indígenas onde existem indígenas isolados e 
de recente contato.  

A 1ª Vara da Justiça Federal em decisão liminar determinou a apresentação do cronograma de 
ações para reestruturar a Frente de Proteção Etnoambiental no amazonas no prazo de 90 dias, 
o aporte em até 60 dias de recursos à FUNAI que deverá ser anual a partir de então por parte 
da União.  
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Quadro A9 - Povos indígenas e sua localização 

Povo População Língua Localização 

Mura 18.328 (Siasi/Sesai, 2014)  
Língua geral 

yegatu. 

Nos rios Madeira, Amazonas e Purus. Vivem em 
41 Terras Indígenas no Estado do Amazonas e 

nas cidades de Manaus, Autazes, Borba, 
Alvarães, Anori, Beruri, Careiro da Várzea, Novo 

Aripuanã, Itacoatiara, Manaquiri, Manicoré e 
Uarini 

Apurinã 9.487 (Siasi/Sesai, 2014) Apurinã 
Tapauá, Lábrea, Pauini e Boca do Acre, de 

Tapauá, Lábrea, Pauini e Boca do Acre. 

Kambeba 1500 (ISA, 2018) 

Yegatu 
TI Cajuhiri Atravessado 

TI Barreira da Missão 

Português 

TI Igarapé Grande 

Aldeia Nossa Senhora da Saúde fica localizada 
à margem direita do rio Cuieiras 

Miranha 836 (FUNASA 2010) Português 

T. I. Cajuhiri Atravessado, 

T. I. Cuiú-Cuiú, 

T. I. Barreira da Missão, 

T. I. Méria, 

T. I. Miratu, 

Tikuna 25.000 no Brasil (ISA) Tikuna 
Tabatinga, Benjamim Constant, São Paulo de 

Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, 
Tonantins Coari 

Paumari 1.559 (FUNASA2010) Paumari 

A região habitada pelos Paumari é 
exclusivamente a bacia do médio rio Purus com 

seus afluentes, como os rios Ituxi, Sepatini e 
Tapauá, no estado do Amazonas. 

Kokama 9000 Português 

Alto e médio rio Solimões, no estado do 
Amazonas, principalmente nos municípios de 
Tabatinga, São Paulo de Olivença, Benjamim 

Constant, Amaturá, Santo Antonio do Içá, 
Tonantins, Fonte Boa, Tefé e Jutaí 

Matses 
1143 

Matsés 
Terra Indígena Vale do Javari 

 (Funasa 2010) 
São Paulo de Olivença, Atalaia do Norte, 

Benjamin Constant. 

Kulina 2.537 (ISA) Kulina 

T I Kulina do Médio Juruá , T I Cacau do 
Tacauacá no município Envira, T I Kumaru do 

Lago Ualá, nos municípios de Juruá e Uarini, T I 
Deni, no médio rio Purus, T I Riozinho, no 

município Jutaí, T I Kulina do Rio Envira, no 
município de Feijó, T I Kulina do Igarapé do Pau, 

T I Kulina do Igarapé do Pau, T I Kaxinawa do 
Rio Humaitá, T I Jaminawa/Envira, T I Vale do 

Javari 

Matis 280 (FUNASA, 2007) Pano 

T. I. Vale do Javari 

São Paulo de Olivença, Atalaia do Norte, 
Benjamin Constant. 

Kanamari 3.167 (Funasa 2010) 

Kanamarí, da 
famukina. 1.650 

falantes. Dialetos 
família linguística 
Kat: Tshom-Djapa 
(Txunhuã-Djapá 

 TI Vale do Javari, onde ocupam os rios Curuçá, 
Javari, Itaquaí e Jutaí; Eirunepé, Japurá, Maraã,  
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Kaixana 572 (FUNASA 2010) 
kaixana, 

português 

Nos municípios de Tonantins, Japurá e Santo 
Antônio do Içá e em menor grau nos municípios 

de São Paulo de Olivença e Amaturá. T. I. 
Barreira da Misssão - na margem direita do rio 

Tefé 

Katukina 450 (ISA) 
katukina, 

compreende 
kanamari 

Os Katukina moram no Rio Biá, afluente do Rio 
Jutaí, no estado do Amazonas.  

Deni 750 (ISA) Deni, paumari, Itamarati, Lábrea e Tapauá, Jurua 

Marubo 2008 (SIASI-SESAI, 2014) Pano 

Alto curso dos rios Curuçá e Ituí, da bacia do 
Javari, na Terra Indígena Vale do Javari. 

São Paulo de Olivença, Atalaia do Norte, 
Benjamin Constant 

Hi- Merimã 
1.000 em 1943 (ISA, 

2018) 
Família Arawá 

Região do rio Purus, Terra Indígena Hi-Maerimã 

Isolados Tapua, Canutama 

Korubo 

26 em 2007 (ISA, 2018) 
Aproximadamente 200 

(ISA, 2018) 

Família pano 
Região de confluência dos rios Ituí e Itaquaí, no 

vale do Javari 

Recém 
contato 

protegidos 
Não classificada Movimentam-se entre os rios Ituí, Coari e Branco 

Tsohom  
Dyapá 

38 (CTI, 2016) Família Katukina 
Região entre os rios Jutai e Jandiatuba, 
comunidade Jarinal, TI Vale do Javari 

Munduruku 13755 (Siasi/Sesai, 2014) 
Família 

Munduruku 
Coari 

Arara 677 (Siasi/Sesai, 2014) Família Pano Alto Rio Juruá e Coari 

Fonte: ISA, FUNASA, FUNAI, CIMI (2018) 
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Quadro 10 - Associações Indígenas que atuam na área da Bacia Efetiva 

Organização 
Ano de 
criação 

Terras indígenas 
onde atua 

Objetivos 

Organização dos Povos 
Indígenas do Médio 

Purus (OPIMP) 
1995 

T. I. Apurinã do 
Igarapé de São João  

Atividades de defesa direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas.  

T. I. do Igarapé do 
Taumirim 

T. I. Miratu 

T. I. Paumari do 
Cuniua 

T. I. Paumari do Lago 
Paricá  

T. I. Paumari do Lago 
Manissuã 

Organização dos Povos 
Indígenas Torá, 

Tenharim, Apurinã, 
Mura, Parintintin e 

Pirahã (OPITTAMPP) 

- 

T. I. Apurinã do 
Igarapé de São João  

Atividades de defesa direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas. 

T. I. do Igarapé do 
Taumirim 

Associação Cultural dos 
Povos Indígenas do 
Médio Solimões e 

Afluentes (ACPIMSA) 

2004 

T. I. Apurinã do 
Igarapé de São João  Atua principalmente no fortalecimento 

cultural das comunidades e aldeias 
indígenas. Segundo o CIMI-Tefé, é 
regularizada 

T. I. do Igarapé do 
Taumirim 

Associação das 
Mulheres Indígenas do 

Médio Solimões e 
Afluentes (AMIMSA)  

19/1/2009 

T. I. Apurinã do 
Igarapé de São João  Atividades de defesa direitos sociais 

das mulheres indígenas, procurando 
implementar projetos que visem a 
participação das mulheres nas 
organizações das comunidades e 
associações. Promovendo artesanato.  

T. I. do Igarapé do 
Taumirim 

T. I. Marajaí 

T. I. Tupã-Supé 

Centro Indígena de 
Estudos e Pesquisas 

(CINEP) 
2005 

T. I. Apurinã do 
Igarapé de São João  

CINEP é uma organização civil, sem 
fins lucrativos que reúne acadêmicos e 
lideranças políticas indígenas, além de 
antropólogos e outros profissionais não 
indígenas, com o intuito de oferecer 
qualificação formal e assessoria para 
estudantes universitários e membros 
do movimento indígena brasileiro. Sua 
criação ocorreu em novembro 

T. I. do Igarapé do 
Taumirim 

T. I. Cajuhiri 
Atravessado 

T. I. Evaré I 

T. I. Evaré II 

T. I. Marajaí 

T. I. Jaquiri  

T. I. Igarape grande 

T. I. Meria 

T. I. Porto praia 

T. I. Miratu 

T. I. São Leopoldo 

T. I. Tikuna de Feijoal 

T. I. Tikuna de Santo 
Antonio 
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T. I. Tukuna Porto 
Espiritual 

T. I. Tukuna Umariaçu 

T. I. Tupã-Supé 

Associação das 
Mulheres Indígenas 

Kambeba (AMIK) 
- 

T. I. Apurinã do 
Igarapé de São João  Promoção de direitos sociais, 

atividades artísticas e culturais. T. I. do Igarapé do 
Taumirim 

Associação Indígena 
Cajuiri Atravessado 

(AICA) 
20/10/2006 

T. I. Cajuhiri 
Atravessado 

Associação criada para a defesa dos 
direitos sócias e atividades ligadas a 
cultura e arte 

União dos Povos 
Indígenas de Coari e 

Médio Solimões 
(UPICMS) 

2010 
T. I. Cajuhiri 
Atravessado 

A criação da UICAM está destinada ao 
planejamento das atividades do 
movimento na região do Médio 
Solimões, assim como o fortalecimento 
do movimento indígena. 

Associação de 
Moradores do Enepu 

(AMENEPU) 
- T. I. Evaré II 

Promoção de direitos sociais e 
atividades culturais e artísticas. 

Conselho Geral da 
Tribo Tikuna (CGTT) 

1997 

T. I. Tikuna de Santo 
Antônio 

Lutar pela demarcação e garantia dos 
territórios indígenas; 11- promover o 
respeito e o reconhecimento da cultura 
e história do povo Tlkuna: 

T. I. Lauro Sodré 

- Promover ações que garantam o 
cumprimento dos direitos 
constitucionais assegurados aos povos 
indígenas; 

  
- Estimular a preservação das tradições 
culturais do Povo Tikuna, a educação 
escolar indígena bem como a medicina 
tradicional; 

Museu Maguta - Centro 
de Documentação e 

Pesquisa do Alto 
Solimões (MAGUTA) 

1986 

T. I. Lauro Sodré 

Uma equipe de pesquisadores do Setor 
de Etnologia e Etnografia do Museu 
Nacional, com apoio de lideranças 
indígenas criou o Maguta que é um 
Centro de documentação e pesquisa 
do Alto Solimões, entidade civil sem 
fins lucrativos, instalada numa pequena 
casa em Benjamin Constant. 

T. I. São Leopoldo 

T. I. Tikuna Feijoal 

T. I. Tikuna de Santo 
Antônio 

T. I. Tikuna Porto 
Espiritual 

T. I. Sururuá 

Associação Indígena 
dos Produtores 

Agroextrativistas da 
Aldeia Miratu (AIPAAM) 

30/11/2005 T. I. Miratu 
Atividades associativas ligadas a 
cultura e arte, e outras. 
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Associação de 
Agricultores Rurais da 
Comunidade Indígena 
Tikuna de Nova Vila 

(ARCITNV) 

19/1/2006 T. I. Evaré I 

Atividade econômica principal 
(Classificação Nacional de. Atividades 
Econômicas) 

Atividades de associações de defesa 
de direitos sociais. 

Atividades econômicas secundárias 
(Classificação Nacional de. Atividades 
Econômicas) 

Atividades de organizações 
associativas ligadas à cultura e à arte.  

Associação dos 
Caciques Indígenas de 
São Paulo de Olivença 

(ACISPO) 

1996 

T. I. Evaré I Tem por objetivo realizar projetos, 
procurando financiamento, entre os 
que se encontra o combate da redução 
de peixe nas terras indígenas. T. I. Evaré II 

Associação dos 
Moradores da 

Comunidade de Vila 
Independente (ACIVIN) 

- T. I. Evaré I 
-Atividades de defesa de direitos 
sociais e coletivos 

Coordenação de Apoio 
aos Índios Kokama 

(COIAMA) 
1996 

T. I. Sururuá 

Seu objetivo está direcionado a 
promover e procurar os procedimentos 
legais para demarcação de terras 
indígenas. 

T. I. Guanabara 

T. I. Evaré I 

T. I. Sapotal 

Organização Geral dos 
Caciques das 
Comunidades 

Indígenas do Povo 
Cocama (OGCCIPC) 

27/06/2001 

T. I. Evaré I 
- Atividades de defesa de direitos 
sociais e coletivos 

T. I. Sapotal 

Associação das 
Mulheres Indígenas do 
Município de Tapauá 

(AMIMT)  

2013 

T. I. Paumari do 
Cuniuá 

A Associação de Mulheres Indígenas 
visa Intensificar o processo de 
formação política das mulheres 
indígenas, a partir de suas 
organizações, na luta pela terra e pelo 
fortalecimento da cultura e identidade 
dos seus povos, na busca de 
alternativas econômicas e sustentáveis 
de acordo com seus costumes e 
tradições, potencializando o 
protagonismo das mulheres na 
construção de um “bem viver” para 
todos os povos. 

T. I. do Lago Paricá 

T. I. Paumari do Lago 
Manissuã 

Associação de 
Mulheres da 

Comunidade Indígena 
de Feijoal Üma'tüna 

(AMCIFU) 

- T. I. Tikuna Feijoal 
Atividades relacionadas a cultura e 
arte. 

Associação dos 
Estudantes de Feijoal 

- T. I. Tikuna Feijoal Atividades relacionadas a cultura e arte 
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Federação das 
Organizações e dos 

Caciques e 
Comunidades 

Indígenas da Tribo 
Ticuna (FOCCITT) 

12/5/1997 

T. I. Tikuna Feijoal 

Atividades relacionadas a cultura e arte 

T. I. Tikuna de Santo 
Antônio 

Associação das 
Mulheres Artesãs 
Ticuna de Bom 

Caminho (AMATÜ) 

05 de 
dezembro de 

1999 

T. I. Tikuna Santo 
Antônio  

A associação foi criada com a 
finalidade de organizar a produção e 
comercialização dos artesanatos o qual 
é o ponto forte da comunidade, visando 
à valorização e divulgação da cultura 

Associação das 
Mulheres Indígenas 

Ticuna de Porto 
Cordeirinho (AMIPC) 

- 
T. I. Tikuna Santo 
Antônio  

- Atividades relacionadas a cultura e 
arte 

Organização Geral das 
Mulheres Indígenas 

Tikuna do Alto 
Solimões (OGMITAS) 

1988 
T. I. Tikuna Santo 
Antônio  

- Atividades relacionadas a cultura e 
arte 

Associação dos 
Artesãos e Cultura 

Indígenas de Umariaçu 
(ACIU-WARE) 

- T. I. Tikuna Umariaçu  
- Atividades relacionadas a cultura e 
arte 

Instituto de 
Desenvolvimento e 

Assistência à Saúde e à 
Sociedade Indígena 

(IDASSI) 

- T. I. Tikuna Umariaçu 
- Atividades relacionadas a cultura e 
arte 

Organização Torü Maü 
Y Meu (OTMM) 

- T. I. Tikuna Umariaçu 

Desenvolve projetos relacionados a 
piscicultura integradas na aldeia 
Umariacu I, com o objetivo de 
aumentar a disponibilidade de 
alimentos com o povoamento de um 
açude já existente e o plantio de 
espécies frutíferas em seu entorno. 
(MMA, 2006). 

Associação de Apoio a 
Saúde e Educação no 

Vale do Javari 
(ASASEVAJA) 

- T. I. Vale do Javari Atividades relacionadas a cultura e arte 

Associação de 
Desenvolvimento 

Comunitário do Povo 
Indígena Marubo do Rio 

Curuçá (ASDEC) 

- T. I. Vale do Javari Atividades relacionadas a cultura e arte 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões – ANEXOS 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    476 

Organização Geral dos 
Mayoruna (OGM) 

- T. I. Vale do Javari 

A Organização Geral dos Mayuruna 
tem como objetivo lutar pelo 
desenvolvimento e pela valorização 
cultural, além da defesa do direito e do 
território Matsés. 

União dos Povos 
Indígenas do Vale do 

Javari (UNIVAJA) 
CNPJ: 

11.973.972/0001-89 

- T. I. Vale do Javari 

Atividades relacionadas a cultura e 
arte. 

Atividade relacionados a defesa dos 
direitos sociais 

Organização das 
Aldeias Marubo do Rio 

Ituí (OAMI) 
12/12/2008 T. I. Vale do Javari 

Apresenta o povo Marubo do Rio Ituí, e 
luta pela resistência e construção de 
um futuro melhor em favor do direito 
garantido perante a nova visão dos 
povos Marubo do Rio Ituí. 

Associação Marubo de 
São Sebastião (AMAS) 

16/10/2003, T. I. Vale do Javari 

Associação Marúbo de São Sebastião - 
AMAS é uma entidade indígena 
filantrópica sem fins lucrativos que luta 
pelos direitos dos povos da referida 
sub-região, 

Associação Marubo de 
São Salvador (AMASS) 

21/12/2008 T. I. Vale do Javari Atividades relacionadas a arte e cultura 

Associação Indígena 
Matis (AIMA) 

2008 T. I. Vale do Javari 

Tem por finalidade promover a 
melhoria de condcioes de vida dos 
indígenas Matis, promovocao de 
educacao diferenciada, promoção de 
sistemas de saúde e manutenção da 
cultura tradicional Matis do Vale do 
Javari.  

Associação dos 
Kanamary do Vale do 

Javari (AKAVAJA) 
- T. I. Vale do Javari 

Akavaja é uma associação do povo 
Kanamary do Vale do Javari, que 
defende o território e os direitos dos 
Kanamary e busca melhorias para suas 
comunidades. O povo Kanamary é 
alegre e prática sua cultura. Através da 
Akavaja buscamos mais parceiros e 
recursos para as comunidades e para 
outras pessoas indígenas e não- 
indígenas conhecerem a luta do povo 
Kanamary. 

Associação de 
Moradores Indígenas 
Kokama de Tabatinga 

(AMIKCT) 

2010 T. I. Sapotal Atividades relacionadas a cultura e arte 

Associação comunitária 
da aldeia Marajaí 

(ACAM) 
2006 

Terra indígena 
Marajaí  

O objetivo da associação implementar 
projetos para comercializar o que se 
produz dentro da comunidade. Tipo 
uma cooperativa.  
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Comissão das 
lideranças indígenas de 

Tefé e Uarini 
  - - 

Associação de 
professores indígenas 
de Juruá (perguntar se 

ela está registrada) 

Não registrada - 
Procurar projetos de educação 
indígena voltados para a região. 
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Quadro A11 - Associações não Indígenas que atuam na área da Bacia Efetiva 

Organização 
Ano de 
criação 

Unidade de 
Conservação 

onde atua 
Objetivos 

Associação dos 
Extrativistas da RDS 
Cujubim – AERDSC 

2005 RDS CUJUBIM 
Ser intermediaria nos processos de comércio 
dos produtos das comunidades da RDS 
Cujubim.  

Associação dos 
Produtores Rurais de 
Carauari (ASPROC) 

1991 
RESEX Médio 

Juruá 

A Asproc tem recebido destaque na região, 
pela sua capacidade de mobilização social 
através da atuação junto às comunidades na 
articulação e na comercialização dos produtos 
da Reserva, no processo organizacional, na 
absorção da produção agrícola dos 
comunitários, na negociação com o produtor e 
na comercialização na cidade. Desempenha 
também um importante papel no processo de 
elaboração e desenvolvimento de projetos. 

Associação dos 
Moradores da RDS 
Uacari (AMARU). 

2006 
RESEX Médio 

Juruá 

Com a finalidade de realizar a co-gestão da 
RDS Uacari. Esta Associação deverá receber o 
Contrato de Concessão do Direito Real de Uso 
que será emitido pelo Estado, bem como 
representar os moradores da RDS Uacari, junto 
ao órgão gestor da unidade e demais 
instituições governamentais, nas esferas 
federal, estadual e municipal, para garantir a 
efetivação de políticas públicas para a melhoria 
da qualidade de vida dos moradores do entorno 
da RDS. 

Associação dos 
Moradores 

Agroextrativistas da 
Reserva Extrativista do 

Médio Juruá – 
Asmaremju 

2002 
RESEX Médio 

Juruá 

Desenvolve atividades de manejo do fruto açaí, 
da semente andiroba e da espécie de peixe 
pirarucu 

Cooperativa de 
Desenvolvimento Agro-

Extrativista e de 
Energia do Médio 

Juruá - (CODAEMJ) 

2003 
RESEX Médio 

Juruá 

Criada com o apoio da Ufam, para realizar as 
atividades de produção e comercialização dos 
óleos vegetais, na Comunidade do Roque, bem 
como comprar sementes de andiroba e 
murumuru de coletores das outras 
comunidades da região. Esta instituição 
mobiliza os comunitários para a geração de 
renda por meio da compra e beneficiamento 
dos produtos oleaginosos. 

Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 
de Carauari – STRC 

2001 
RESEX Médio 

Juruá 

Tem por objetivo representar e organizar aos 
trabalhadores rurais do Município de Carauari, 
procurar melhoras nas condições de trabalho e 
implementação de projetos sócias.  
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Colônia de Pescadores 2000 
RESEX Médio 

Juruá 

Tem por objetivo associar pescadores do 
município de Carauari, que não estão dentro 
das Unidades de Conservação. Promover 
acordos de pesca. Incentivar aos pescadores a 
utilizar formas sustentáveis de pesca.  

Associação dos 
Trabalhadores Rurais 
de Juruá (ASTRUJ) 

1998 
RESEX Baixo 

Juruá  

Lutar pela criação da Resex do Baixo Juruá, 
sendo a entidade que representa os moradores 
e usuários da RESEX. Sua missão é: “Defender 
os direitos e interesses dos moradores da 
RESEX do Baixo Juruá e implantar um modelo 
de desenvolvimento sustentável”. Atualmente a 
ASTRUJ atua em parceria e sintonia com o 
ICMBio. 

Associação dos 
Produtores de Jutaí – 

ASPROJU 
1991 

RESEX Rio 
Jutaí 

A Associação dos Produtores de Jutaí 
(ASPROJU) é criada, visando assegurar o 
acesso à terra e aos recursos naturais e apoiar 
a comercialização da produção das 
comunidades. 

Associação de 
Produtores 

Agroextrativistas da 
FLONA de Tefé e 
Entorno (APAFE), 

junho de 
2011 

FLONA de Tefé 

APAFE tem por objetivo dar apoio no 
fortalecimento da FLONA; na realização das 
Assembleias; articulação de ações de geração 
de renda e melhoria na qualidade de vida das 
comunidades ribeirinhas. 

A APAFE é grande parceira nas ações de 
mobilização comunitária para as atividades do 
ICMBio. 

Associação 
Agroextrativista Catuá-

Ipixuna (AACI) 
1999 

RESEX Catuá 
– Ipixuna 

A AACI tem sede na Comunidade Santa Luzia 
do Bóia, possui um centro comunitário e 
administra um flutuante do Estado, disponível 
como base de apoio à implementação da 
RESEX. A diretoria executiva e o conselho 
administrativo têm mandato de dois anos, 
compostos por representantes da maioria das 
comunidades. Desde a criação, a AACI realiza 
atividades de capacitação de lideranças, 
encontros setoriais e assembleias anuais para 
prestação de contas e aprovação dos planos de 
trabalho. 

A Associação é parceira do CEUC na gestão da 
Reserva e participa ativamente do Conselho 
Deliberativo junto com os representantes dos 
setores Catuá e Ipixuna. 

Associação de 
Moradores e Usuários 
da Reserva Mamirauá 

Antônio Martins – 
AMURMAM.  

29 de 
março 

de 2008 
RDS Mamirauá 

Lideranças locais idealizaram a associação 
como uma ferramenta de fortalecimento da 
organização das comunidades e como 
representação legítima destas na gestão da 
RDS Mamirauá. Foi criada em durante a XV 
Assembleia Geral de Moradores e Usuários da 
RDS Mamirauá, realizada na comunidade 
Maguari.  

Associação de 
Mulheres de Vila 

Alencar – AMUVA 
1998 RDS Mamiraua 

Tem por objetivos o resgate e a valorização das 
práticas artesanais caboclas e ribeirinhas para 
serem repassadas de geração a geração. 
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Central das 
Associações de 

Moradores e Usuários 
da RDS Amanã 

(CAMURA) 

2010 RDS Amanã 
Tem por objetivo a representação de toda a 
RDS Amanã. 

Fórum de 
Desenvolvimento 

Territorial do Médio 
Juruá 

2014 Médio Juruá 

Desenvolver projetos no médio Juruá de 
educação técnica e superior. Reuniões 
trimestrais onde se discute o cenário de 
desenvolvimento sustentável da região. 
Projetos que procurem melhorar as condições 
de vida no território.  

Associação de 
moradores 

remanescentes de 
quilombo da 

comunidade do 
Tambor 

2007 
Quilombo do 

Tambor 
Lutar pelos direitos dos moradores do quilombo 
e garantir sua regularização fundiária  

Fórum do território do 
Médio Jurua 

2014 
Médio Rio 

Juruá 

Foi criado a partir das associações das RDS do 
Uacari e RESEX Médio Solimões e abrangeu 
outras associações fora das UCs como 
indígenas. Empresários, setores públicos e 
outras ONGs indigenistas para planejarem e 
propor estratégias para o desenvolvimento 
social e econômico da região do médio Juruá. 

Fonte: MMA, Ministério do Meio Ambiente. Cinco projetos indígenas são aprovados pelo PDPI. 2006. Acessado em: 

10 de janeiro de 2019. Disponível em: http://www.mma.gov.br/informma/item/3002-cinco-projetos-indigenas-sao-

aprovados-pelo-pdpi.html 
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Quadro 9 - Saneamento Básico 

GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO Coari Tefé Carauari 

Política e Plano Municipal de Saneamento Básico       

Política Municipal de Saneamento Básico – existência  Sim Não Não 

Plano Municipal de Saneamento Básico – existência  Sim Não Não 

Conselho e Fundo Municipal de Saneamento Básico       

Conselho Municipal de Saneamento – existência  Não Não Não 

Outro(s) conselho(s) que participa(m) no controle dos 
serviços de saneamento básico       

Não há outro conselho  Sim Sim Sim 

Mecanismos de participação da comunidade no controle 
dos serviços de saneamento básico       

Debates e audiências públicas nos últimos 12 meses  Sim Sim - 

Consultas públicas nos últimos 12 meses  Sim Não - 

Conferência das Cidades nos últimos 4 anos  Sim Não - 

Nenhum dos mecanismos relacionados  - - Sim 

Fundo Municipal de Saneamento Básico – existência  Não Sim Não 

Fonte: IBGE, 2017 
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Quadro 10 - Sítios Arqueológicos 

Nome Localização 

Tefé   

Marajó   margem direita do Lago Jutica 

Amazonas  na margem direita do lago Jutica 

Santo Eduardo/ 

Bonfim 
margem direita do rio Solimões, jusante a foz do Lago Jutica 

Sacaí margem esquerda do lago Caiambé 

Caiambé na margem direita do rio Solimões, junto à foz do lago Caiambé 

Feliciano margem esquerda do lago Caiambé 

Igarapé-Açu margem direita do Lago Caiambé, na confluência do Igarapé-Açu com o Caiambé 

Acapú  margem esquerda do Lago Caiambé, do lado oposto à comunidade Igarapé Açu 

Cairara margem esquerda do Lago Caiambé 

Miriti  margem esquerda do Lago Caiambé 

Severino  margem esquerda do Lago Caiambé 

Barreirinha Sítio localizado na margem direita do Lago Caiambé 

São João margem direita do rio Solimões, acima da foz do Lago Caiambé 

Coari/Urucu   

AM-UC-20: Igarapé da Arraia Situa-se na altura do km 98 do poliduto 

AM-UC-21 Situa-se na altura do km 107 do poliduto 

AM-UC-22: Situa-se na altura do km 108 do poliduto 

AM-UC-23 Situa-se na altura do km 109 do poliduto 

AM-UC-24 Situa-se na altura do km 111 do poliduto 
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AM-UC-45: Situa-se na altura do km 126 do poliduto 

AM-UC-35: Situa-se na altura do km 133 

AM-UC-31: Situa-se na altura do km 137 do poliduto 

AM-UC-36: Situa-se na altura do km 159 do poliduto 

AM-UC-46: km Situa-se na altura do km 171 do poliduto 

AM-UC-42 Situa-se na altura do km 178 do poliduto 

AM-UC-11 Situa-se na altura do km 215 do poliduto 

AM-UC-05 Situa-se na altura do km 223 do poliduto 

AM-UC-14: Situa-se na altura do km 224 do poliduto 

AM-UC-07: Situa-se na altura do km 239 do poliduto 

AM-UC-16 Situa-se na altura do km 254 do poliduto 

AM-UC-17: km 

255 
Situa-se na altura do km 255 do poliduto 

AM-UC-18 Situa-se na altura do km 262 do poliduto 

AM-UC-19: Situa-se na altura do km 263 do poliduto 

AM-UC-09: Situa-se na clareira 02, mais ou menos na altura do km 65 do poliduto 

AM-UC-43: Situa-se na clareira 03, mais ou menos na altura do km 72 do poliduto 

AM-UC-25 Situa-se na clareira 04, mais ou menos na altura do km 88 do poliduto 

AM-UC-26 Situa-se na clareira 05, mais ou menos na altura do km 95 do poliduto 

AM-UC-27: Situa-se na clareira 06, mais ou menos na altura do km 113 do poliduto 

AM-UC-39: Situa-se na clareira 09, mais ou menos na altura do km 147 do poliduto 

AM-UC-02: Situa-se na Clareira 10 

AM-UC-06 Situa-se na clareira 11, mais ou menos da altura do km 182 do poliduto 

AM-UC-12: Situa-se na clareira 13, mais ou menos na altura do km 210 do poliduto 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões – ANEXOS 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    484 

AM-UC-03: Situa-se na Clareira 14, mais ou menos da altura do km 223 do poliduto 

AM-UC-04 Situa-se na clareira 15, mais ou menos na altura do km 240 do poliduto 

AM-UC-01 Situa-se na Clareira 16, mais ou menos na altura do km 256 poliduto 

AM-UC-08: Situa-se na Estação Polo Arara, ponto inicial do poliduto 

Sítio AM-UC-47 Situava-se no Porto Terminal do Solimões 

Sítio AM-UC-44 Situa-se no Canteiro de obras da Techint 

AM-UC-10 Situa-se na altura do km 55 do poliduto 

AM-UC-29: Situa-se na altura do km 107 do poliduto 

AM-UC-33: Situa-se na altura do km 160 do poliduto 

AM-UC-41: Situa-se na altura do km 173 do poliduto 

AM-UC-30 Situa-se na altura do km 179 do poliduto 

AM-UC-40: Situa-se na altura do km 183 do poliduto 

AM-UC-13 Situa-se na altura do km 223 do poliduto 

AM-UC-49 Situa-se numa vila residencial (Vila Lira) 

AM-UC-48 Situa-se na Fazenda São Paulo 

AM-UC-50 Situa-se na Fazenda Terra Preta 

Fonte: TAMANAHA, 2013, CALDARELLI,1998 
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Quadro 11 - Práticas Culturais Indígenas 

Povo Práticas culturais Observação 

Kulina 

- Música ritualística - ajie (arrié), 

- Produzem roupas, redes, bolsas, 
cintos tingidos com urucum 

- Atividades tradicionais de cura (xamanismo e pajelança), 

- Técnicas de cultivo e processamento do algodão 

- Língua materna (riqueza e patrimônio) 

Apurinã 

- Tramas para cestarias e redes produzidas de envira; 

  

- Cerâmicas de barro com cinzas da casca da árvore caripé, 
envernizada com breu, resina de jotobá nas tonalidades 
amarela e vermelha; 

- Estojos de rapé, feitos de aruá (caracol), sernambi (resíduo 
de borracha) e pequenos círculos de metal; 

- katokana, ou mexikana tubos para aspirar o rapé, feitos de 
ossos de animais; 

- “cascas” (aãta), canoas de casca da árvore jutaí 

- Língua materna (riqueza e patrimônio) 

Tikuna 

- Máscaras cerimoniais; 

- Destaca-se o acervo de tintas e 
corantes cerca de 15 espécies 
vegetais e ouras minerais usados 
para tingir roupas, bolsas, 
cestarias, cerâmicas, máscaras etc. 

- Bastões de dança esculpido; 

- Pintura em entrecascas de árvores 

- Estatuetas zoomorfas 

- Cestaria 

- Cerâmica,  

- Colares com pequenas figuras esculpidas em tucumã 

- Música e histórias tradicionais 

- Língua materna (riqueza e patrimônio) 

Paumari 

- Arte gráfica (motivos da pintura corporal e dos objetos 
rituais do amamajo); 

- Cestaria produção iminentemente 
feminina e palhas e fibras são para 
confeccionar as artes e tramas). 
Destaca-se a forma do início 
“kamadani” de confecção do cesto 
(base quadrada a partir da qual vão 
tecendo sua estrutura 
arredondada); 

- Cestaria – habahi (produzida com palha de arumã e o talo 
de bacaba e envira); 

- Desenhos mais utilizados: rabo de 
onça, costela de tartaruga, espinho 
de peixe, costas de jabuti, carne de 
tambaqui, espinhaço do peixe-boi, 
pescoço de garça-maguari; 

- Esculturas em miniaturas em madeira (canoas, 
instrumentos de pesca, animais, aves e peixes). 

- As esculturas são produzidas 
pelos homens. 

Kokama 
- Xamanimo a partir do uso da ayahuasca em ritual  

- Se intitulam os verdadeiros 
usuários da coca em rituais. 

- Uso de plantas medicinais - Afirmação étnica (etnogênese) 

Matis - Pinturas corporais (tatuagem) e faciais usadas em rituais de 
passagem para vida adulta. 

-Destaque para tatuagens na face 
com único motivo gráfico, 
autodefinição como mushabo. 
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 - A tatuagem é feita com agulhas 
encharcadas de uma pasta negra, 
mistura de uma resina, mamon, de 
jenipapo, wisute, e de um 
composto obtido a partir da queima 
das folhas de nimen e de timpa 
(plantas não-identificadas). 

Marubo 

- Uso do rapé e da ayahuasca 

- Distinção quanto ao uso do rapé e 
da ayahuasca, os homens só 
passam a fazê-lo depois de uns 
trinta anos.  

- Maloca – casa oblonga que fica no centro da aldeia, coberta 
de palha de jarina do teto ao chão. 

- A confecção e cerâmicas, redes, 
roupas, pinturas corporais e 
artefatos como colares são 
atividades femininas. 

- Organização social matrilinear,   

- Rituais – forma de cantos de cura e sessões xamanicas    

- Confecção de cerâmicas, maqueiras (redes de dormir) de 
tucum e saias justas de algodão 

  

- Confecção de colares, pendentes, talabartes de contas de 
acaramujo de aruás. 

  

- Pintura corporal – forma estética e mágica   

Korubo 

- Não há muitas informações pois são um povo que apenas 
um grupo de recente contato. 

- Conhecidos como “índios 
caceteiros” por causa de suas 

bordunas 

- Utilizam instrumentos de caça e guerra: a zarabatana, o 
arco e flecha, a borduna e um tipo de lança. 

- Corte de cabelo em meia cuia (ou meia lua), 

Kanamari - Rituais: Pidah-pah, Ritual da Onça, que marca o final do 
período de luto; Kohana-pah, recebem a visita dos mortos.  

  

kaixana 

- Atividade de extração de castanha (devido à mobilização de 
grande quantidade de indígenas por um tempo considerável, 
caracterizando um acontecimento sociocultural relevante. 

  - Zagaia, arco e flecha e fogareiro de barro são instrumentos 
de trabalho por eles confeccionados 

- Confeccionam artesanatos apenas com recursos vegetais de 
palha e madeira 

Kambeba - Achatamento do Crânio 
- Afirmação étnica, perda da língua 
e (etnogênese) 

Miranha - Alargamento das narinas como traço distintivo enquanto 
povo;  

- Afirmação étnica, perda da língua 
e (etnogênese) 

Matses 
Mayoruna 

- Pinturas corporais de urucum em forma de animais - Exímios caçadores 

- Forma de construção da maloca – desenho hexagonal, 
corpo retangular com dois lados opostos mais longos coberto 
por palha 

- Poligamia 
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- Ritual de caça – usam veneno de sapo Kampo, rapé, 
picadas com formigas tucandeira, com sumo de plantas 
medicinais, 

- Compartilham práticas culturais 
como uso da zarabatana, 
instrumentos de caça e 
organização social patrilinear, com 
os Matis, Kulina pano e outros 
povos  

- Banhos medicinais nas crianças para impedir que animais 
mortos ou comidos pelos pais, prejudiquem sua saúde, 

  

- Crianças tem marcas corporais do grupo do pai   

-- Língua materna (riqueza e patrimônio)   

Katukina 

- Cosmologia e xamanismo (histórias de origem), 

- Xamanismo parecido com os 
Madja e Kanamari 

- Rituais seres celestiais (Kiok dyuku, Barakohana, Kohana, 
Pida, Adyaba e Arao), 

- Cantos ritualísticos – 45 a 80 nos rituais que falam de 
plantas, animais e árvores, 

- Máscaras – saias cobrem o corpo inteiro, feitos de buriti e 
cascas de árvores), 

- Casamento, parentesco dravidiano, 

Deni 

- Casamento – primos cruzados, 
- Autodenominação Jamamadi-
Deni - rio Xeruã  

- Ocupação das aldeias – em média 5 anos, Madihá-Deni – rio Cuniuá 

- Casas não tem paredes – feitas de madeira e palhas,   

- Cerimonia de morte – morto envolvido em uma rede atada a 
cova coberta por ripas de paxiuba e coberta com terra, 
construindo uma casa Deni sobre a seputura, 

  

- Xamanismo – xamã se diferencia dos demais homens (usa 
de cera de abelha-katuhe, no corpo e se comunica com os 
espíritos), 

  

- Festa de verão (banivá danará) 30 dias,   

- Caça – 3 meses,   

- Artesanatos – redes de algodão, cestaria, artefatos de 
barro, colares, pulseiras, anéis, esculturas em madeiras, 
brinquedos, arcos, flechas, zarabatas 

  

- Farmacologia – venenos para zarabatana, arco e flecha 
(karatunahú); anestésicos 

  

Mura - Moradia junto aos lagos 

- Exímios navegadores 

- Processo colonial (perda da 
língua).  

- -afirmação étnica 
(etnogênese)Etnogênese 

Hi- 
Merimã 

Sem informações   

Fontes: ISA, 2019. www.isa.org.br. FUNAI, 2019. www.funai.gov.br 
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Quadro 12 - Lista de espécies reconhecidas como de ocorrência restrita presentes na área de Influência estratégica 

 Ordem Família Espécie Distribuição 

Siluriformes Pimelodidae 
Aguarunichthys inpai Zuanon, Rapp Py-Daniel & Jégu, 
1993 

Bacia do Solimões. 

Characiformes Chenuchidae Characidium roesseli Géry, 1965 Bacia do Solimões. 

Silurformes Loricariidae Dekeyseria brachyura (Kner, 1854) Espécie conhecida apenas da localidade-tipo. 

Silurformes Loricariidae Dekeyseria picta (Kner, 1854) Espécie conhecida apenas da localidade-tipo. 

Gymnotiformes Gymnotidae Gymnotus obscurus Crampton, Thorsen & Albert, 2005 Área da Reserva Mamirauá, próximo a Tefé, AM. 

Siluriformes Trichomytcteridae Ituglanis amazonicus (Steindachner, 1882) Espécie conhecida apenas da localidade-tipo. 

Siluriformes Trichomytcteridae Ituglanis parkoi (Miranda Ribeiro, 1944) Espécie conhecida apenas da localidade-tipo. 

Siluriformes Callichthyidae Lepthoplosternum stellatum Reis & Kaefer, 2005 Espécie conhecida apenas da localidade-tipo. 

Cyprinodontiformes Rivulidae Moema staecki (Seegers, 1987) Bacia do baixo Negro. 

Preciformes Cichlidae Nannacara taenia Regan, 1912 Amazônia Central. 

Gymnotiformes Sternopygidae Rhabdolichops navalha Correa et al., 2006 Espécie conhecida apenas da localidade-tipo. 

Silurformes Loricariidae Rineloricaria melini (Schindler, 1959) Espécie conhecida apenas da localidade-tipo. 

Silurformes Loricariidae 
Rineloricaria phoxocephala (Eigenmann & Eigenmann, 
1889) 

Espécie conhecida apenas da localidade-tipo. 

Silurformes Loricariidae Rineloricaria teffeana (Steindachner, 1879) Espécie conhecida apenas da localidade-tipo. 

Fonte: Nogueira et al. (2010)  
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Quadro 13 - Total em Kg desembarcado por espécie ou grupo de espécies por município, e percentual de cada espécie em relação ao total 
geral registrado 

Espécies/Grupos de espécies Carauari Juruá Tabatinga Tapauá 
Benjamin 
Constant 

Eirunepé Coari 
Fonte 
Boa 

Santo 
Antônio 
do Içá 

Tefé 
Total 
Geral 

% 

Pacu-comum - Mylossoma spp. 42.736 76.726 94.068 164.792 303.826 65.309 1.014.693 31.599 32.058 88.013 1.913.820 9,8 

Curimatá - Prochilodus nigricans 75.722 97.189 104.129 67.871 133.731 91.797 895.880 42.653 51.483 186.748 1.747.203 9 

Aruanã - Osteoglossum bicirrhosum 35.604 42.651 14.952 117.144 12.060 39.118 994.576 56.888 26.406 400.798 1.740.197 8,9 

Tucunaré - Cichla spp. 46.309 45.065 15.709 104.636 113.841 19.968 973.236 4.310 10.534 95.817 1.429.425 7,3 

Tambaqui - Colossoma macropomum 3.564 1.950 8.567 2.599 35.218 1.590 809.988 107.477 43.195 77.151 1.091.299 5,6 

Jaraqui-escama-grossa - Semaprochilodus 
insignis 

- 38.303 - - 30.439 1.033 421.023 7.600 - 342.205 840.603 4,3 

Acará-açú - Astronotus ocellatus 21.961 14.644 23.545 50.746 931 - 709.186 - 1.888 9.360 832.261 4,3 

Sorubim - Pseduplatystoma punctifer 43.493 75.792 49.157 53.170 80.475 72.733 216.707 72.798 60.732 68.457 793.514 4,1 

Pirapitinga - Piaractus brachypomus 6.969 24.607 10.890 500 17.671 13.777 571.116 14.697 16.188 44.362 720.777 3,7 

Pirarucu - Arapaima gigas 2.892 - 2.584 - 414 - 421.903 70.133 147.983 45.496 691.405 3,5 

Branquinha-comum - Potamorhina latior - 27.018 83.963 2.714 278.778 76.183 108.470 - 3.524 - 580.650 3 

Jaraqui - Semaprochilodus spp. 2.322 1.752 15.440 113.232 185.390 35.325 198.092 - - - 551.553 2,8 

Piranha - Serrasalmus spp. 23.531 2.360 21.339 30.640 53.932 - 351.416 - - - 483.218 2,5 

Piranha preta - Serrasalmus rhombeus 6.532 1.525 4.950 60.079 1.740 5.558 401.764 - - - 482.148 2,5 

Pescada - Plagioscion spp. 20.708 25.748 4.526 1.515 63.719 56.416 276.634 - - 16.007 465.273 2,4 

Cuiu-cuiu - Oxydoras niger 9.555 22.496 14.968 - 13.209 3.031 385.133 - - - 448.392 2,3 

Caparari - Pseudoplatystoma tigrinum 20.375 53.871 - 17.789 - 15.605 243.812 29.532 53.373 - 434.357 2,2 
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Matrinchã - Brycon spp. 5.140 64.482 12.988 65.561 127.209 64.375 36.970 5.065 14.877 18.812 415.479 2,1 

Sardinha - Triportheus spp. - 605 16.499 3.803 43.851 45.373 278.018 - - - 388.149 2 

Jaraqui-escama-fina - Semaprochilodus 
taeniurus 

- 1.600 - - 80 - 311.169 - - 37.445 350.294 1,8 

Sardinha-comprida - Triportheus auritus - 570 - 1.195 12.655 - 278.097 5.240 - 23.769 321.526 1,7 

Traíra - Hoplias malabaricus - 30 73.071 180 21.329 23.967 196.686 - 1.875 - 317.138 1,6 

Piau - espécies dos generos Leporinus, 
Rhytiodus e Schizodon 

18.850 72.311 14.829 7.461 112.024 81.494 - - - - 306.969 1,6 

Aracú-Comum - Schizodon fasciatus - - - - 112.256 5.586 181.931 - - - 299.773 1,5 

Pirarara - Phractocephalus hemioliopterus 6.284 27.919 5.040 34.751 29.616 - 69.451 18.644 17.686 62.270 271.661 1,4 

Acari-bodó - Pterygoplichthys pardalis 372 4.026 21.882 528 701 43.484 66.151 13.824 39.717 71.193 261.878 1,3 

Fonte: Boletim de Desembarque Pesqueiro de Mamirauá (2017/2 e 2018/1) 
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Quadro 14 – Conflitos em Comunidades Tradicionais Vulneráveis  

Comunidade 
Situação 

Fundiária/Localização 
Conflitos Fonte 

Tambaqui  

  
Fundiários 

Ameaças por fazendeiros e outros  
Oficina de Gestão 

do Conhecimento e 
Mapeamento 
Participante 

(Carauari, 2018) Terras da União 

 

Extração de madeira/desmatamento 
invasão por serradores /madeireiros 

Invasão por coletores de frutas e 
produtos agrícolas 

 

 Município: Carauari    

Riozinho 

Terra da APLUB 
Alguns tem título provisório 

Outros não “posseiros”  

Fundiários 
Sem documentação  Oficina de Gestão 

do Conhecimento e 
Mapeamento 
Participante 

(Carauari, 2018)   

Ameaças de desapropriação 
Invasão por madeireiros /Caçadores  

Pescadores comerciais – pesca 
predatória 

  

 Município: Carauari    

Médio Juruá 
Comunidades 

Bacaba 
Lago do Serrado 

São João 
Novo Destino 

Sacado da 
Preguiça 

Vista Alegre 
Ressaca 
Goiabal 

Rio Juruá 
Providência   

 
Terras da União e do estado  

APLUB 

Fundiários 
Ameaças por fazendeiros e outros 

Ameaças de desapropriação 
  Oficina de Gestão 

do Conhecimento e 
Mapeamento 
Participante 

(Carauari, 2018)  

 

Extração de madeira/desmatamento 
invasão por serradores /madeireiros 

Pescadores comerciais – pesca 
predatória 

 

Município: Carauari      
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Anexo VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo VII – Consulta Pública: 

Presencial e Internet 
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Conforme determinado pela Portaria Interministerial MME/MMA 198/2012, a consulta pública 

do EAAS foi realizada por meio da internet e mediante reunião presencial. O processo de 

consulta pública pela internet teve início em 20/12/2019 e se estendeu até 03/04/2020, com a 

disponibilização do relatório preliminar do EAAS Solimões nas versões completa e executiva, 

no site da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Também foram disponibilizados, no 

mesmo site: formulário para contribuições e arquivos georreferenciados usados nos mapas 

de classificação de aptidão. Já para as reuniões presenciais, foram realizados quatro eventos 

no período de 27 de janeiro a 3 de fevereiro de 2020, um em cada uma das seguintes cidades 

do Estado do Amazonas: Carauari, Tefé, Coari e Manaus. 

 

Vale mencionar que representantes indígenas e de comunidades tradicionais tiveram sua ida 

às reuniões de Consulta pública em Carauari, Tefé e Coari promovidas pelo estudo, em 

atendimento à solicitação feita por esses grupos durante as reuniões informativas. Tal 

solicitação foi feita por meio de carta, em que demandavam também a participação no CTA e 

a realização de Consulta livre, prévia e informada (LPI) acerca do estudo. A participação no 

CTA foi considerada extemporânea pelo próprio comitê e a realização de consulta LPI foge à 

escala estratégica do EAAS. No entanto, a discussão da questão é sinalizada nas Diretrizes 

estratégicas e a necessidade de realização desta consulta no âmbito das atividades de E&P 

de petróleo e gás natural é indicada nas Recomendações ao Licenciamento ambiental. 

 

As duas demandas não atendidas foram reiteradas durante as reuniões de consulta pública 

em Carauari e em Tefé, quando a equipe presente recebeu novas cartas e explicou os 

argumentos que levaram ao não atendimento. A questão da consulta LPI apareceu também 

em contribuições enviadas pela internet e apresentadas pelo MPF/Tefé, tratadas nas tabelas 

a seguir e no Anexo VIII, respectivamente. 
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Folder distribuído durante as reuniões de consulta pública presencial (acima: imagem da 

parte de fora; abaixo: imagem da parte de dentro) 
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Contribuições propostas para o EAAS Solimões preliminar durante a consulta pública presencial 

Contribuições Encaminhamento Observações 

Identificar comunidades, 
municípios e Unidades de 

Conservação nos mapas de 
classificação de aptidão 

Incorporar os limites dos municípios nos mapas finais de classificação de aptidão   

Identificar os locais de 
exploração e dos impactos na 

qualidade da água 

A redação da Apresentação do EAAS Solimões (versão final) deverá incluir os próximos 
passos da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS); ao mencionar a premissa de 

AAE, inserir frase sobre essa questão; no início do item Caracterização da atividade, 
incluir a figura do folder, que organiza a cadeia de atividades de O&G onshore 

A inclusão dos textos na apresentação 
terá como objetivo explicitar a 

impossibilidade de incluir os locais 
exatos de exploração no documento, 
uma vez que o estudo analisa e faz 

recomendações para atividades futuras 
de E&P de petróleo e gás natural 

Esclarecer que as zonas de 
amortecimento das UCs não 
foram utilizadas como critério 

de de aptidão e a razão 

Revisar o texto. Pg 314, segundo parágrafo será reescrito da seguinte forma: “Quanto à 
Flona de Tefé, seu Plano de Manejo indica uma zona de uso restrito, em que atividades 

econômicas não são permitidas e uma zona de uso sustentável, dedicada às 
comunidades tradicionais alocadas no seu interior, indicando equivalência com RDS. 
Desta forma, a Flona de Tefé foi considerada como área não apta. Vale ressaltar, no 
entanto, que as zonas de amortecimento das Unidades de Conservação não foram 
consideradas não aptas às atividades de exploração e produção de petróleo e gás 

natural, uma vez que a vedação a atividades econômicas deve ser explicitada no plano 
de manejo da unidade. Tendo em vista que grande parte das UCs da região carecem de 
planos de manejo ou implementação destes, foi elaborado plano de ação “Promover a 
elaboração e revisão de planos de manejo de Unidades de Conservação”, buscando 

alertar para essa questão  

No município de Carauari foi sugerido 
que as zonas de amortecimento da 
RESEX do Médio Juruá e da RDS 
Uacari fossem consideradas áreas 

não-aptas. Pedido similar foi 
apresentado para a FLONA-Tefé, em 

Tefé.  
Inserir como nota de rodapé os trechos do SNUC: Art. 2º, XVIII - zona de amortecimento: 
o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a 

normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos 
sobre a unidade; Art. 25, § 1o O órgão responsável pela administração da unidade 

estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da 
zona de amortecimento (...)  

Ressaltar conflitos pelo uso 
dos recurso madeireiros 

Revisar o texto. Inserir “madeireiros” no item 9 das Recomendações Gerais:  Identificar 
conflitos fundiários e relacionados com o uso de recursos naturais, em especial 

madeireiros e pesqueiros, na área de influência do projeto. 
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Identificar terras indígenas 
sem providência e sem 

polígono, (por exemplo, as 
Terras Indígenas Matatibem 

e Taquara) 

Revisar o ndicador de inaptidão Terras tradicionalmente ocupadas por indígenas (sem 
providências) e incluir as terras faltantes 

  

Identificar as áreas  dos 
Acordos de Pesca 

Revisar o indicador “Áreas de acordo de pesca e de manejo do pirarucu (Arapaima 
gigas)” no Diagnóstico e incluir tais áreas 

Algumas áreas de Acordos de Pesca 
são pequenas para serem visualizadas 

na escala usada para os mapas do 
EAAS Solimões, mas o Consórcio irá 
buscar atender a solicitação, com a 
inserção de pontos para assinalar 

essas áreas. 

Incluir recomendação para o 
desenvolvimento de 

programas de financiamento 
para associações locais 

Revisar o texto. A versão proposta para o item 10 das Recomendações Gerais é Apoiar 
projetos de desenvolvimento socioeconômico, promovendo mecanismos que 

facilitem e desburocratizem a inclusão em programas de financiamento de 
associações de base comunitária, dos municípios da AIE. 

  

Incluir recomendação para 
agilizar os processos de 
demarcação de terras 

indígenas reivindicadas 

  O estudo já possui Plano de ação para 
as áreas em moratória 

Incluir recomendação para o 
desenvolvimento de 

Programas de Regularização 
Fundiária 

Manter a versão atual constante nos Programas Ambientais Regionais, com a ação 
Promover a regularização fundiária 

O Consórcio entende que a 
necessidade de Regularização 

Fundiária é explicitada no EAAS 
Solimões e que a redação concisa e 

direta é a mais adequada 

Destacar as atribuições do 
IPAAM nas Recomendações 

ao Licenciamento 

Revisar o texto - primeiro parágrafo do item 10.2 Recomendações ao Licenciamento: 
Visando contribuir com os processos conduzidos pelo Instituto de Proteção 

Ambiental do Amazonas – IPAAM são apresentadas, a seguir, recomendações ao 
licenciamento de atividades da indústria de petróleo e gás natural. Considerando 

que são necessários estudos e ações específicos nas diversas fases dessa 
indústria, são apresentadas recomendações de aspecto geral, aplicáveis a todas as 

etapas e aquelas específicas por etapa - ... 
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Incluir mais detalhes das 
entrevistas no Resumo 

Executivo 
o detalhamento das entrevistas não é pertinente ao Resumo Executivo   

Incluir, na Diretriz Estratégica 
8 que trata de contratação de 

mão-de-obra local, que a 
capacitação seja direcionada 

para atividades fins da 
indústria de gás e petróleo 

Revisar o documento. A proposta de redação é Promover Programas de Capacitação, 
em especial para cursos técnicos relacionados com as atividades fins da indústria 

de petróleo e gás natural, nos municípios da AIE. 
  

Criar mecanismos de 
transparência sobre as 

atividades petrolíferas na 
região, com foco para as 

comunidades vulneráveis e 
tradicionais 

Na penúltima diretriz ("Criar Fórum de discussão das questões socioambientais regionais 
envolvendo atividades petrolíferas") - destacar as dificuldades logísticas e a necessidade 

de adaptar a comunicação à realidade das comunidades do interior (indígenas, 
tradicionais, ribeirinhos, etc). 

  

E na terceira diretriz ("Implantar estratégias de comunicação das atividades de E&P e 
aplicação de royalties e participações especiais na região") - destacar as dificuldades 

logísticas e a necessidade de adaptar a comunicação à realidade das comunidades do 
interior (indígenas, tradicionais, ribeirinhos, etc). 

Na recomendação nº 5: 
trocar “evitar” por “assegurar 
que não haverá” (no sentido 
de uma frase que dê mais 

garantias de que não haverá 
exploração nessas áreas) 

Recomendação nº5 "- Identificar áreas de uso tradicional, terras indígenas, comunidades 
tradicionais e ocorrência de indígenas isolados na área de influência do projeto e evitar 

atividades próximas a essas áreas." Substituir por “afastar suas atividades dessas áreas” 
  

Inclusão das comunidades 
tradicionais vulneráveis como 

critério de não-aptidão. 

No Diagnóstico Socioambiental, será incluído texto para distinguir comunidades rurais e 
tradicionais, além de mapa com a localização das comunidades identificadas no estudo, 

para dar visibilidade à questão. Essas comunidades representam uma amostra das 
comunidades que ocorrem na região. Na classificação de aptidão, as comunidades estão 

representadas pelo indicador Várzea, dada sua localização predominante. 

Não é possível incluir tais 
comunidades como critério de 

inaptidão, visto que, para mapeamento 
representativo de tais comunidades, 

seria necessário um esforço de 
levantamento em campo detalhado, 

incompatível com a escala de 
abordagem do EAAS Solimões, que 

possui abrangência regional. 
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Demanda de participação da 
sociedade civil no CTA 

  

O pedido foi indeferido por ter sido 
considerado extemporâneo, visto que o 
estudo já se encontrava avançado no 

momento em que a demanda foi 
recebida. 

Área de passagem dos 
moradores - quais as regras 
para circulação nas áreas de 

exploração? Pessoal da 
Flona sinalizou que não podia 
passar em certos rios. Seria 

necessário ter isso mais claro 
no texto. 

Será adaptada recomendação ao licenciamento nº5 de forma a indicar o afastamento das 
atividades das comunidades identificadas no entorno da área de interesse para 

exploração e produção de petróleo e gás natural; 

  

Já consta recomendação sobre a comunicação das empresas com a população 

Sugestão de incluir na versão 
executiva uma síntese dos 

dados levantados 
(quantidade de entrevistas, n• 
de documentos consultados, 

reuniões, etc). 

Apresentar na abordagem metodológica esse quantitativo   

Questionamento sobre 
eventual distância mínima a 
ser adotada para implantar 
instalações petrolíferas em 

relação à localização de 
comunidades 

O estudo possui Recomendação (nº5) ao Licenciamento para que o Ipaam solicite ao 
empreendedor levantamento de comunidades na área de interesse 

A distância irá depender das 
características da instalação e critérios 
de segurança exigidos nas normativas 

legais. 

Faltou foco nas comunidades 
vulneráveis - 

recomendações, planos de 
ação, etc 

O item 6.1.2 Critério de Avaliação: Povos indígenas e comunidades tradicionais em 
situação de vulneravilidade será complementado para distinguir comunidades rurais e 
comunidades tradicionais. Incluir, dentre os Programas Ambientais Regionais, ação 

destinada a reduzir a condição de vulnerabilidade dessas comunidades. 

  

Como fica o trânsito de 
embarcações nas áreas não 

aptas? 

Incluir frase ao final da primeira premissa da classificação de aptidão: “..., bem como 
trânsito de embarcações para insumos, equipamentos e pessoas". 
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Pleito por destinação de 
percentual de royalties 

diretamente para 
comunidades (Ex: 

Comunidade Andiroba: queria 
royalties para construção de 

estrada) 

- 

Não cabe ao estudo indicar aplicação 
específica de royalties. 

O estudo apresenta diretriz “Orientar a 
destinação dos royalties” para 
estimular a discussão sobre a 

aplicação desses recursos. 

Fortalecimento do órgão 
estadual de regularização 
fundiária (Secretaria de 

Política Fundiária - SPF). 

- 
A segunda linha do Plano de ação já 

cita os municípios. 

Fortalecer e apoiar os 
gestores de associações 

comunitárias para 
aprenderem a gerir os 

recursos que recebem e 
participarem de Editais de 
financiamento de projetos 
(Associações estão com 

dificuldades na prestação de 
contas ou inadimplentes, com 

CNPJ inativo, com dívidas 
em cartório, etc - precisam de 
ajuda para se reorganizarem) 

Na Recomendação ao licenciamento: “Apoiar projetos de desenvolvimento 
socioeconômico, promovendo mecanismos que facilitem e desburocratizem a inclusão de 

associações de base comunitária” Adicionar: Dentre as ações, recomendam-se 
mecanismos que auxiliem a estruturação, regularização e capacitação das associações. 

  

Sugestão de apresentar 
percentual de áreas 

aptas/não 
aptas/moratória/concedidas 

por município. 

Apresentar quadro nos resultados da classificação de aptidão: percentual por município e 
percentual por categoria de aptidão nos municípios 

  

Concessão de direito real de 
uso (CDRU) - sugestão de 
forma de regularização de 
terras para comunidades 

rurais (sugestão do 
funcionário municipal do 
órgão que realiza essa 

regularização no município.) 

No Plano de ação "Promover a regularização fundiária”, indicar nos procedimentos 
“Verificar a modalidade mais adequada a cada caso: propriedade; UC de US; Concessão 

de direito real de uso ou Projeto de Assentamento, por exemplo” 
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O município de Tefé é 
impactado pela circulação de 

embarcações, mas não 
recebe royalties. Deveria ser 

repensada a lei.  

Inserir Recomendação ao Licenciamento para que o Ipaam requeira a avaliação de 
impactos e proposta de medidas mitigadoras da circulação de embarcações relacionada 

às atividades de exploração e produção 

O estudo aponta Diretriz estratégica 
para a discussão sobre a aplicação 

dos recursos de royalties 

Levantamento de dados 
primários mais extenso 

NA 

Foi esclarecido na consulta pública 
que, devido à natureza estratégica do 

estudo, a extensa coleta de dados 
primários é inviável e nem contribuiria 

significativamente para atingir os 
objetivos desejados. 

Mesmo assim, reconhecendo a 
necessidade de coletar dados 

primários acerca de povos indígenas e 
comunidades tradicionais, bem como 
mapear conflitos, foi estabelecido, no 

âmbito do estudo, um processo 
participativo e com troca de 

informações nos seguintes momentos: 
entrevistas, reuniões de mapeamento 
participante, duas oficinas, reuniões 

informativas e consulta pública. 

Tratamento de passivos da 
indústria (indenizações 

gasoduto, impedimento de 
passagem, abandono de 

explosivos de sísmica, etc) 

Na diretriz referente ao canal de comunicação com a sociedade, será disponibilizado o 
telefone do CRC para denúncias à ANP. 

Foi esclarecido na consulta pública que 
o estudo propõe recomendações para 

o desenvolvimento de atividades 
futuras de modo sustentável. Portanto, 

o tratamento de passivos existentes 
não faz parte do escopo do EAAS, mas 

é atribuição do órgão ambiental 
(Ipaam) e da ANP. Sendo assim, 

orientou-se entrar em contato com 
esses agentes para denúncia. 

Reforçar, no quadro de governança, o papel do Ipaam no Licenciamento Ambiental e da 
ANP quanto à fiscalização das atividades 
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Por que incentivar a 
ampliação das atividades de 
petróleo e gás natural, tendo 

em vista a questão das 
mudanças climáticas? 

NA 

Não cabe ao EAAS Solimões a 
decisão de incentivar ou desincentivar 

novas atividades petrolíferas e sim 
estudar possíveis cenários de 

desenvolvimento dessas atividades na 
região. Na comparação entre os 
diferentes cenários possíveis, foi 

considerada a emissão de gases de 
efeito estufa como um dos impactos 

associados, de forma qualitativa. 

Demanda por uma 
comunicação mais eficaz das 
empresas de petróleo com a 

população 

Inserir nova diretriz: “Estabelecer parceria entre a Prefeitura Municipal e a empresa de 
petróleo com atuação no município para que a empresa possa promover ações de 

divulgação nos canais e locais de maior alcance à população, considerando também as 
dificuldades logísticas e a necessidade de adaptar a comunicação à realidade das 

comunidades do interior (indígenas, tradicionais, ribeirinhos, etc)” 

  

Demanda para que povos e 
comunidades tradicionais não 

indígenas também sejam 
considerados sujeitos de 

direito da C169 

A última linha das diretrizes estratégicas propõe o fortalecimento do GT de discussões da 
C169. Incluir nos procedimentos a discussão sobre quem deveria ser consultado. 

Há jurisprudências de 1ª instância que 
consideram povos e comunidades 

tradicionais como sujeitos da C169, 
mas ainda não há uma definição 
unificada quanto a isso no Brasil. 

Vale a pena explorar os 
recursos petrolíferos na bacia 
sedimentar do Solimões, cuja 
produção representa 0,3% do 

petróleo e 10% do gás 
natural do país? 

- 

Não cabe ao EAAS Solimões fazer 
esse questionamento. Foram 

analisados, no âmbito do estudo, 
cenários hipotéticos de 

desenvolvimento de atividades 
petrolíferas na região e suas eventuais 

consequências socioambientais 
positivas e negativas. 

Reclamação sobre o declínio 
da oferta de empregos nas 
atividades petrolíferas em 

Carauari 

No plano de ação “Estimular o desenvolvimento da região com sustentabilidade”, incluir 
trecho ao final dos procedimentos: (...) “, auxiliando a diversificação econômica dos 

municípios.” e incluir “apoiar” entre “Identificar...” e “cadeias produtivas” 
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Recomendar a capacitação 
da população local, para que 
possa haver aproveitamento 
de mão-de-obra/geração de 
empregos na região, com as 
novas atividades petrolíferas 

- 
Já existe diretriz para abarcar essa 

questão 

Considerar o conceito de 
TICCA (mapeamento de 

áreas utilizadas por povos 
indígenas e comunidades 

tradicionais) no estudo 

- 

Foi realizado, no âmbito do EAAS 
Solimões, levantamento de terras 

tradicionalmente ocupadas por 
indígenas, além daquelas existentes 
na base da Funai. Também foram 

levantadas comunidades tradicionais 
dentro e fora de UCs. 

Sugestão de criar um grupo 
de acompanhamento das 
consequências do EAAS 

Solimões. Quais os efeitos? 
Foram aplicadas as 

diretrizes, etc? 

Nova diretriz: Avaliar a pertinência de criação de um mecanismo de acompanhamento 
das diretrizes, recomendações e planos de ação indicados pelo presente EAAS – 

Responsabilidade: MME e MMA 

As diretrizes, recomendações e planos 
de ação se constituem em indicações 
para que as instituições mencionadas 

implementem 
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Contribuição proposta para o EAAS Solimões preliminar através da consulta pública realizada pela internet 

Item 
Página e 

linha 
Contribuição Autor Encaminhamento Observações 

não 
especificado 

não 
especificado 

"Nosso único ponto de 
atenção é a importância da 

participação e 
posicionamento de órgãos 
como a Funai no momento 

anterior à disponibilização de 
áreas para licitação. Desse 

modo seria assegurada 
previsibilidade e segurança 
jurídica para os licitantes, 

com manifestações prévias e 
conjuntas de todos os 
órgãos relevantes a 
processo licitatório." 

IBP - 

A participação e o posicionamento de 
organizações indígenas e indigenistas, bem como 
de outras partes interessadas, foram considerados 

na elaboração do EAAS, que substitui a 
necessidade de posicionamento da Funai 
previamente à oferta de áreas. As terras 

tradicionalmente ocupadas por povos indígenas 
foram mapeadas no EAAS e consideradas como 
áreas não aptas para a realização das atividades, 

objetivando dar previsibilidade e segurança jurídica 
para os licitantes. Além disso, na eventualidade de 
novas áreas serem incluídas na base de dados da 
Funai, a ANP, como de costume, irá a considerar 
os limites das terras indígenas durante o processo 
de definição de blocos exploratórios, impedindo a 

sobreposição.  
Adicionalmente, de acordo com a legislação 

vigente, a Consulta Pública relativa à oferta de 
blocos é obrigatória como parte integrante do rito 

licitatório, permitindo a manifestação dos 
interessados em relação a qualquer ponto do 

Edital e Contrato, inclusive quanto à pertinência 
das áreas ofertadas para exploração e produção. 

Cabe observar que todas as contribuições 
resultantes da consulta e audiência são publicadas 

no site referente à Oferta Permanente 
(http://rodadas.anp.gov.br/pt/oferta-

permanente/diretrizes-ambientais) e que eventuais 
restrições apresentadas por instituições 

interessadas, quando pertinentes, também são 
apresentadas em Seminário Ambiental. 

Entendemos, portanto, que a proposta do IBP já 
está atendida pelos procedimentos exigidos na 
legislação, não cabendo explicitar como diretriz 

novos receptores para consulta específica, o que 
poderia levar à alegação de assimetria no 

processo. 
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Os resultados do EAAS para a Bacia do Solimões, 
por si, deixam claras as características inerentes 

da área, que incluem a possibilidade da existência 
de comunidades indígenas ou tradicionais não 
identificadas durante o estudo. Dessa forma, o 

potencial interessado em uma determinada área 
deverá estar ciente dos riscos e custos associados 

aos levantamentos específicos que cabem na 
escala dos estudos de impacto ambiental de cada 

atividade ou empreendimento. 

6.1.1.4 – 
Projetos de 

Assentamento e 
Território 

Quilombola 

Página 120; 
Linha 12 à 15 

Inserir uma área de buffer no 
entorno do Quilombo do 

Tambor 
Greenpeace - 

Área ou zona de amortecimento é o entorno de 
uma unidade de conservação, onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os 

impactos negativos sobre a unidade (Lei 
9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC). 

6.2.1.4 – Áreas 
Prioritárias para 
a Conservação 

da 
Biodiversidade 

Brasileira 
(APCBs – MMA, 

2017) 

A partir da 
página 182, 
linha 11, até 

a página 185, 
linha 9 

Incorporar dados e estudos 
aprofundados sobre a 
ocorrência e status de 
espécies (endêmicas, 

criticamente ameaçadas, 
ameaçadas, 

sobreexploradas, etc.) nas 
áreas de influência 

estratégica. 

Greenpeace 

Incluir Recomendação geral ao 
Licenciamento ambiental: Reitera-se 
que, durante os estudos ambientais, 
deve-se levantar bibliografia e dados 
primários sobre espécies endêmicas, 

ameaçadas e potencialmente sensíveis 
à atividade e evitar, mitigar e 

compensar impactos sobre tais 
espécies (observar lista de espécies 

disponibilizada na contribuição e 
atualizar com levantamento 

bibliográfico) 

O EAAS Solimões é um estudo de abrangência 
regional, portanto, foi utilizada como proxy uma 
ferramenta também de escala regional que já 

prioriza as áreas importantes para a 
biodiversidade, as APCBs. Mesmo assim, as 
recomendações ao licenciamento ambiental 

sugerem a realização de estudos locais 
aprofundados sobre a biodiversidade, buscando de 
maneira mais efetiva, evitar, mitigar e compensar 

impactos sobre espécies endêmicas, ameaçadas e 
sensíveis. 

8 Página 230 

Incluir modelagens de 
emissões de gases de efeito 

estufa nos diferentes 
cenários, tanto quanto de 
desmatamento e perda de 

biodiversidade 

Greenpeace 

Explicitar que o baixo grau de 
desmatamento associado às atividades 
de exploração e produção de petróleo e 

gás natural existentes na região foi 
utilizado como premissa para análise 
dos cenários de desenvolvimento de 

novas atividades. 

Quanto às emissões de GEE, foi estimado que 
estas serão proporcionais aos volumes esperados 
de produção de petróleo e gás natural por cenário 
(análise qualitativa). Uma análise quantitativa não 
modificaria o resultado da comparação entre os 

cenários. 
Diante do baixo grau de desmatamento associado 

às atividades de exploração e produção de 
petróleo e gás natural presentes na região, foi 
considerado na análise dos cenários que esse 
modelo seria mantido para novas atividades. 

Portanto, mantido esse modelo, não é esperado 
desmatamento expressivo associado diretamente 
aos locais de exploração e produção de petróleo e 

gás natural. Na ausência de desmatamento 
expressivo, não são esperadas extinções de 
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espécies nessas atividades, tendo em vista a 
necessidade de abertura de pequenas clareiras na 

floresta. Portanto, tais modelagens não foram 
consideradas relevantes no contexto desse estudo. 

10.1 

Página 325; 
(Última linha 
do Quadro 

10.1) 

Aguardar o pleno 
entendimento sobre a 

Consulta 169 da OIT, com 
participação de especialistas 
e toda a sociedade, para que 
se conclua o EAAS Solimões 

Greenpeace - 

Não é o EAAS que determina que novas atividades 
petrolíferas irão afetar diretamente povos 

indígenas. Pelo contrário, este estudo indica e 
localiza áreas sensíveis onde não é recomendável 

que se instalem novas atividades. O EAAS 
Solimões tampouco aprovou ou sequer levantou o 

potencial petrolífero da região.  

Realizar consulta livre, prévia e informada para um 
estudo de abrangência regional e estratégica nos 
parece incoerente com a conceituação técnica e 
com a prática internacional, além de inviabilizar 
financeiramente a realização do próprio estudo.  

Anexo V; 
Quadro 1 

Página 458; 
Linha 2 

Rever o mapa de 
classificação de aptidão que 

considerou apta a TI 
Riozinho, ocupada pelos 
povos Kokama e Tikuna 

Greenpeace Incluir a TI Riozinho - 

1 
P7; LINHAS 

1-5 

Não foi atendida a demanda 
apresentada formalmente 

por comunidades 
tradicionais e povos 

indígenas do município de 
Carauari através do 

Ministério Público Federal 
solicitando o adiamento da 
CP em Carauari devido à 
dificuldade de mobilização 
das comunidades e suas 

organizações 
representativas na data 

proposta. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

- 

O pleito de viabilização de recursos para o 
transporte e alimentação para garantir a 

participação dos representantes das comunidades 
tradicionais e dos povos indígenas foi deferido pelo 
CTA e atendido pela EPE. A logística necessária já 

estava sendo providenciada, assim como já 
estavam mobilizados os representantes indígenas 

e comunitários que participariam da consulta 
presencial em Carauari. 
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1 
P7; LINHAS 

1-5 

Ao longo da Consulta 
Pública não foram 

apresentados os potenciais 
impactos de possíveis 

empreendimentos de gás e 
petróleo nem as Opções 

estratégicas, que projetam 
volumes de produção e 
indicam espacialmente 

cenários para a exploração e 
produção de gás e petróleo 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

- 

Para a consulta pública presencial, optou-se por se 
concentrar nos principais resultados finais do 

estudo. Dessa forma, os participantes puderam 
contribuir no mapa de classificação de aptidão, nas 

diretrizes, nas recomendações e nos planos de 
ação, que deverão orientar novas atividades 

petrolíferas na região.  

1 
P7; LINHAS 

1-5 

Realizar consulta nos 
moldes da OIT 169 antes da 

decisão da Comissão 
Interministerial composta 
pelos Ministérios de Meio 

Ambiente e Minas e Energia 
acerca da classificação de 

aptidão de áreas para a 
exploração e produção de 

gás e petróleo. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

- 

Espera-se que a decisão da Comissão 
Interministerial seja pela aprovação do resultado 

final do EAAS e seu encaminhamento às 
instâncias responsáveis pelas etapas seguintes do 

planejamento das atividades petrolíferas, quais 
sejam: Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) e Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), entes 

responsáveis pela licitação de blocos exploratórios 
e concessão dessas áreas. Assim, como o EAAS 
Solimões se coaduna com o conceito de planos e 

programas de desenvolvimento nacional e regional 
contido no artigo 7º da Convenção 169 da OIT, a 
decisão da Comissão Interministerial sobre esse 

estudo está no mesmo âmbito regional e, portanto, 
entendemos que não cabe nesse momento, a 

consulta livre, prévia e informada. Entretanto, tal 
decisão não cabe ao CTA. 

1 
P7; LINHAS 

6-9 

Explicitar o fluxograma de 
tomada de decisão situado 

dentro do processo da 
Avaliação Ambiental de Área 
Sedimentar (AAAS) acerca 
da declaração de aptidão e 

indicação de possíveis 
cenários de desenvolvimento 
de atividades de exploração 

e produção de 
hidrocarbonetos. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

Inserir fluxo na Introdução do EAAS, 
com base na Portaria Interministerial 

198/2012 no que concerne aos passos 
posteriores à finalização do estudo. 

Explicar na abordagem metodológica 
do estudo que os cenários de 

desenvolvimento não são 
determinativos e sim hipotéticos e 

reforçar esse caráter na introdução dos 
cenários 

A função dos cenários/opções estratégicas foi 
comparar possíveis diferentes estratégias de 
exploração de recursos petrolíferos e suas 
eventuais consequências socioambientais. 

Portanto, a análise de cenários foi uma ferramenta 
técnica utilizada no estudo, tendo constituído um 

passo metodológico intermediário que subsidiou a 
seleção de indicadores de inaptidão e as diretrizes 

e recomendações.  
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3 
Pag. 10 

Linhas 03-13 

As estratégias para a 
viabilização da participação 

social ao longo da 
elaboração do EAAS 

Solimões são insuficientes e 
metodologicamente 

inadequadas, privando as 
populações tradicionais e 

povos indígenas do acesso 
qualificado ao conteúdo 

deste Estudo. A construção 
das propostas 

metodológicas das reuniões 
e entrevistas foi elaborada 

exclusivamente pelos 
executores do EAAS-

Solimões, não contemplando 
a participação de 

comunidades tradicionais e 
povos indígenas. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

- 

Foi promovida a participação de povos indígenas e 
comunidades tradicionais durante a elaboração do 

EAAS Solimões por meio de seis etapas, quais 
sejam: entrevistas na região, oficinas em Brasília e 

Manaus, reuniões de mapeamento participante, 
reuniões informativas e consulta pública 

presencial. Para conduzir as entrevistas e as 
reuniões de mapeamento participativo e 

informativas foi realizada articulação prévia com os 
povos e comunidades sobre a melhor forma de 

conduzir tais eventos. Diante da abordagem 
estratégica e regional do estudo, a promoção da 
participação de povos indígenas e comunidades 
tradicionais representa um avanço em estudos 

dessa natureza no Brasil. Vale ressaltar que todos 
esses momentos de participação representaram 
oportunidades de troca de informações: por um 
lado, a contribuição dos povos e comunidades 

tradicionais com dados sobre a realidade da região 
para o estudo, e, por outro lado, fornecimento de 

informações sobre os objetivos do estudo e o 
planejamento energético do país. Destaque-se que 

especialmente as reuniões informativas foram 
momentos em que a especialista em povos 

indígenas e comunidades tradicionais do estudo 
forneceu informações e discutiu com o público 

temas de relevância para conscientização sobre 
seus direitos, tendo abordado especialmente o 

processo de Licenciamento ambiental e a Consulta 
livre, prévia e informada. 

4.2.  
Página 21 

Linhas 2-10 

Não foram identificadas no 
quadro de governança 

organizações não-
governamentais com 
relevante histórico de 

atuação na região, além de 
dezenas de colônias de 

pesca e centenas de 
organizações 

representativas das 
comunidades tradicionais 

situadas na área de 
abrangência do EAAS-

Solimões - como sindicatos, 
associações, cooperativas, 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

Complementar a lista de ONGs, 
sindicatos, associações, cooperativas, 
além de redes, associações indígenas, 

coletivos e fóruns no Quadro de 
governança 

- 
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além de redes, associações 
indígenas, coletivos e fóruns 
-, fundamentais na execução 

de planos de 
desenvolvimento territorial, 
conservação dos recursos 

naturais e geração de renda 
para as populações locais. 

4.2.2  Pag. 33 -36 

Os Quadros de Governança 
Socioambiental dos 

Municípios (4.8), Gestão de 
Risco e Resposta a 
Desastres (4.9) e 

Saneamento Básico (4.10) 
consideram somente os 

municípios atualmente com 
maior interação com a 

indústria de petróleo e gás, 
Carauari, Tefé e Coari. (...) é 

fundamental realizar o 
levantamento de 

informações nos municípios 
situados na Bacia 

Sedimentar, que tenham 
sido indicados como opções 

estratégicas ou que 
potencialmente possam ter 

suas dinâmicas 
socioambientais afetadas 

por futuros 
empreendimentos de gás e 

petróleo. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

Esclarecer melhor no texto dos 
cenários e nas conclusões que 

considerou-se que mesmo as novas 
atividades petrolíferas deverão utilizar 
como base de apoio estas três cidades 

citadas. 

- 

6.1.1.5 Pag. 122 

As informações sobre 
situações de conflitos e 

vulnerabilidades às quais as 
comunidades tradicionais e 

povos indígenas estão 
submetidos é apresentada 

de forma genérica para toda 
a Bacia. É necessário que o 
EAAS descreva a natureza 
destes conflitos a partir de 

análise detalhada das áreas 
com maior e menor 

vulnerabilidade. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

Criar quadro para o Anexo V sobre 
conflitos que envolvam comunidades 

tradicionais vulneráveis 

O EAAS Solimões possui abrangência regional e 
um mapeamento detalhado de conflitos é 

incompatível com essa escala. No entanto, é 
apresentado no Anexo V do estudo o “Quadro 1. 

Situação fundiária e conflitos nas Terras Indígenas 
Demarcadas dentro da bacia efetiva” 
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6.1.2.1  P 131-132 

O EAAS-Solimões considera 
apenas as Referências 
Confirmadas de povos 
indígenas na área de 
abrangência do estudo, 
sendo que somente os 
povos indígenas em 
isolamento na região do Vale 
do Javari foram identificados 
no Mapa (Figura 6.5). O 
estudo é contraditório em 
indicar no texto a existência 
de dois povos isolados e 
apresentar um conjunto 
maior de referências oficiais 
de povos isolados no mapa. 
Além disso, desconsidera os 
povos oficialmente 
reconhecidos como de 
recente-contato da região, 
sobre o quais recaem 
políticas específicas de 
proteção. Entre eles estão 
os Tsohom-dyapa que 
ocupam o rio Jutaí e seriam 
impactados pelas atividades 
previstas. É necessária a 
inclusão de todos os 
Registros de Informação e 
Referência em Estudo de 
povos isolados registradas 
na base de dados da 
Coordenação Geral De 
Índios Isolados E Recém 
Contatados da FUNAI e uma 
discussão qualificada sobre 
a questão. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

Corrigir a contradição (final da pg 131) 
e incluir todos os registros no indicador 

do diagnóstico (6.1.2.1 – Povos 
indígenas/indígenas isolados). Discutir 
brevemente a questão dos registros e 

das políticas no texto. 

Citar fontes de informações que utilizamos 
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6.1.2.2  p. 132 

Incluir mapeamento das 
comunidades tradicionais em 
situação de vulnerabilidade, 
assim como o levantamento 

dos dados populacionais 
destas comunidades 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

Revisar o texto do indicador 6.1.2.2 – 
Comunidades tradicionais em situação 

de vulnerabilidade no diagnóstico, 
explicitando os conceitos de 

comunidades tradicionais, ribeirinhas e 
vulneráveis. Adequar o título do 
indicador de inaptidão Várzeas. 

Não é possível realizar o mapeamento dessas 
comunidades nem tampouco levantamento de 

dados populacionais sobre elas.  

Na Recomendação geral ao 
Licenciamento nº5, incluir menção às 

comunidades vulneráveis. 

A produção dessas informações demandaria um 
esforço de coleta de dados primários detalhados 
incompatível com a escala do EAAS Solimões. 

6.1.5.1  p. 168 

Incluir todos os sítios 
arqueológicos identificados e 

não somente os sítios 
arqueológicos localizados ao 

longo do gasoduto Urucu-
Manaus.  

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

Uma nova pesquisa, em bases oficiais 
como IPHAN e para especialistas em 

arqueologia da Amazônia, será 
realizada para avaliar se todos os sítios 

arqueológicos foram identificados 

Na pg 168, está justificado que “Nas demais áreas 
e municípios da bacia efetiva não foram 

encontrados registros e nem informações sobre a 
localização de sítios, embora seja do 

conhecimento geral que a presença de solos 
antropogênicos na região amazônica evidencie a 
ampla distribuição do patrimônio arqueológico.” 

Ressalta-se que o diagnóstico do estudo foi 
finalizado em fevereiro de 2019. 
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8.4.2.  271-285 

Há áreas não aptas nos 
cenários (opções 

estratégicas – figuras 8.12 a 
8.17), como unidades de 
conservação. Rever as 
inconsistências entre 

cenários e classificação de 
aptidão. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 

Mendes e OPAN  
- 

Os cenários foram estabelecidos antes da 
classificação de aptidão, como apresentado na 

abordagem metodológica. A função dos 
cenários/opções estratégicas foi comparar 

possíveis diferentes estratégias de exploração de 
recursos petrolíferos e suas eventuais 

consequências socioambientais. A análise de 
cenários foi um passo metodológico intermediário 

que possibilitou a seleção dos indicadores de 
inaptidão, ou seja, as principais questões que 

deveriam guiar a classificação de aptidão. 
Portanto, não há inconsistência entre cenários e 

classificação de aptidão. 

8.5.2  
P 286 Linha 

21-22 

Avaliação de Impactos 
Ambientais desconsiderou 
importantes informações 

classificadas como impactos 
Pontuais ou locais, tais 

como: Afundamento do solo 
nos pontos de tiro (uso de 
explosivo), Alteração da 

qualidade do ar, Alteração 
no uso do solo, Alterações 

nas arrecadações de 
impostos e tributos (ISS, PIS 

COFINS ICMS), 
Carreamento de sedimentos 
e assoreamento de cursos 
d´água, Compactação do 

solo, Disseminação de 
espécies exóticas (fauna e 
flora), Geração de conflitos 
fundiários, Incremento da 

caça e retirada de indivíduos 
da fauna silvestre, Início ou 
aceleração de processos 

erosivos, Interferência com 
sítios arqueológicos, 

Interferências com a fauna, 
Interferências com áreas de 
preservação permanente. 

Considerar todos os 
impactos elencados no 

tópico 5.10. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

- 

Conforme explicado no item 8.5 Análise de 
Impactos Estratégicos dos Cenários, considerou-
se preferencialmente impactos de abrangência 

regional e global, além do impacto “Alteração do 
cotidiano das comunidades locais”, também 

considerado estratégico. O EAAS Solimões é um 
estudo estratégico e de abrangência regional, 

portanto, a seleção dos impactos foi compatível 
com a escala e a abordagem. Os impactos de 

escala pontual e local deverão ser abordados nos 
estudos de Licenciamento ambiental das 

atividades petrolíferas e são objeto de 
Recomendações ao Licenciamento ambiental. 
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8.5.1  
P 286 Linha 

23-26 
Considerar impactos 

oriundos do transporte 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

- 

Os impactos do transporte foram listados no item 
5.10 e são objeto de Recomendações ao 

licenciamento ambiental. No entanto, para a 
comparação dos cenários, não foi possível 

considerar os impactos do transporte, devido à 
incerteza acerca do modal a ser adotado pelo 

empreendedor para transportar a produção, o que 
irá depender do local em que a planta de produção 
será instalada. Portanto, a análise dos impactos do 

transporte depende de uma definição espacial 
incompatível com a abrangência do EAAS 

Solimões.  

8.6.3  300 

Incluir mapas cruzando as 
informações da classificação 

de aptidão e cenários de 
desenvolvimento. Considerar 
Terras indígenas delimitadas 

e sem providências, 
comunidades tradicionais em 
situação de vulnerabilidade, 

Áreas Prioritárias para a 
Conservação da 

Biodiversidade Brasileira, 
Projetos de Assentamentos, 
Áreas Quilombolas, áreas 
consideradas patrimônio 
Natural da Humanidade, 

Sítios Hamsar, áreas com 
Registros de Informação, 
Referência em Estudo ou 

confirmação de povos 
indígenas em situação de 

isolamento ou recente 
contato, sítios arqueológicos, 
áreas de acordos de pesca, 

áreas de manejo de 
pirarucu, áreas de desova de 

quelônios, áreas de 
ocorrência de espécies 
endêmicas, áreas de 

ocorrência de peixe boi, 
áreas de ocorrência de 

espécie de peixes 
sobreexplotadas, aquíferos, 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

  

Os cenários foram estabelecidos antes da 
classificação de aptidão, como apresentado na 

abordagem metodológica. A função dos 
cenários/opções estratégicas foi comparar 

possíveis diferentes estratégias de exploração de 
recursos petrolíferos e suas eventuais 

consequências socioambientais. A análise de 
cenários foi um passo metodológico intermediário 

que possibilitou a seleção dos indicadores de 
inaptidão, ou seja, as principais questões que 

deveriam guiar a classificação de aptidão.  
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Igarapés de Primeira e 
Segunda Ordem. 

9.1 

pag. 306 
linhas 30-32 

Pag 307 
linhas 1-5 

O texto traz “Os subgrupos 
de indicadores (Resolução 

de conflitos fundiários, 
Ações civis públicas, 
pleiteando direitos 

indígenas, Organização 
Social e Rituais e práticas 

culturais), (Espécies de 
peixes endêmicas e Igarapé 

de primeira e segunda 
ordem) e (Aquífero e 

Abastecimento de água)” e 
“Apesar disso, considera-se 

que a natureza desses 
indicadores não impõe 

restrições ao 
desenvolvimento das 

atividades da indústria de 
O&G.” e que os indicadores 

apresentados acima são 
fundamentais para a 

conservação da 
sociobiodiversidade. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

Pertinente. Reescrever a frase - 

9.2.1  pág 314 

Considerar zonas de 
amortecimento de UCs como 
áreas não aptas. Caso não 

haja plano de manejo, 
considerar 3km. Para terras 
tradicionalmente ocupadas 

por indígenas, adotar 
também os 3km. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

Revisar o texto. A proposta é incluir 
texto no item 9.2.1.3, após o terceiro 
parágrafo, que inicia como Quanto a 
Flona de Tefé, houve a compreensão 
... Sendo que a proposta de texto é As 
áreas ou zonas de amortecimento do 
entorno das unidades de conservação 
de uso sustentável, apresentadas na 
Figura 9.4, podem abrigar atividades 
econômicas, inclusive de mineração, 

que venham a ser aprovadas em seus 
planos de manejo. Diante disso, houve 
a opção de não incluí-las como não-
aptas, recomendando que a vedação 

de uso deve ser considerada a partir do 
que estabelecer o plano de manejo da 

UC. 

Entende-se, a partir do SNUC, que as zonas de 
amortecimento não são restritivas a atividades 

econômicas, a não ser que isso esteja 
estabelecido no plano de manejo específico 
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10.1 Pag. 325 

-Fortalecer a aplicação da 
Consulta Prévia, Livre e 

Informada (OIT 169). “(...) a 
Consulta Prévia não pode 
ser regulamentada pelo 
governo, já que esta não 

pode ter um padrão para ser 
desenvolvida”.  

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

Revisar a Diretriz “Fortalecer o Fórum 
de discussões acerca da OIT 169”. 
Objetivo – adicionar os trechos em 

negrito: “Embora a Consulta LPI já 
seja uma obrigatoriedade em vigor, é 

reconhecida a necessidade de” 
“estabelecimento de diretrizes gerais 

para a aplicação da Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho” 

“respeitando as formas de 
organização política de cada povo” 

O estudo indica que há necessidade de 
esclarecimentos sobre a aplicação da Consulta LPI 

no âmbito da OIT 169. 

 

Adicionar novo procedimento: 
Considerando o direito de povos 

indígenas e tradicionais de terem os 
meios adequados de participação 

efetiva nas decisões que lhes afetem 
diretamente, conforme estabelecido na 

OIT, recomenda-se ampliar a 
discussão no âmbito do governo, de 

modo a possibilitar a participação 
desses povos nas discussões sobre o 
estabelecimento de diretrizes gerais 

para a aplicação da OIT 169 

  

-A sua obrigatoriedade já foi 
reiterada não apenas pela 
jurisprudência nacional, 

como inclusive pela 
Comissão e pela Corte 

Interamericana de Direitos 
Humanos. 

  

Considerou-se que já existe iniciativa do Governo 
Federal, coordenada pela Casa Civil, com o 

objetivo de esclarecer sobre condições para a 
aplicação da OIT 169. 

10.2 
Pag. 327 
linhas 1-3 

Consultar a FUNAI, 
organizações indígenas de 
base e regionais, Ministério 

Público Federal, sobre a 
existência dos povos 

indígenas e comunidades 
tradicionais que existam na 

área da qual se tem 
interesse de exploração. (...) 
não é necessário consultar o 

órgão indigenista, neste 
caso FUNAI, sobre a 

necessidade de realização 
de Consulta Prévia. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

Alterar a Recomendação ao 
Licenciamento “Identificar áreas de uso 

tradicional...” por “O IPAAM deverá 
exigir que a empresa de petróleo e 

gás natural consulte a FUNAI, 
ICMBio, organizações indígenas de 
base e regionais sobre a existência 

dos povos indígenas e comunidades 
tradicionais, com destaque para as 
terras indígenas sem providência e 
as comunidades vulneráveis, que 

existam na área da qual se tem 
interesse de exploração e entregue 

esse levantamento ao IPAAM.”  

- 
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Substituir a Recomendação ao 
Licenciamento “Inserir estudo de 

componente indígena e procedimento 
de Consulta...”  por “O IPAAM deverá 

encaminhar o levantamento aos 
órgãos intervenientes (FUNAI, 

IPHAN, ICMBio, etc), associações 
indígenas e outras representações 

das comunidades envolvidas e 
promover discussão coletiva com 

estes intervenientes, para orientar a 
elaboração dos estudos sobre povos 

indígenas e tradicionais e da 
Consulta LPI.” 

10.2 Pag. 326 

Que os órgãos ambientais 
tanto estaduais como 
federais, promovam 

procedimentos de Consulta 
Prévia seguindo os preceitos 
estabelecidos na Convenção 
169 da OIT, antes de emitir 

qualquer tipo de licencia que 
possa afetar aos povos 

indígenas e comunidades 
tradicionais, numa área da 
qual se tem interesse em 
explorar gás ou petróleo. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

- 

Não foi considerado adequado indicar no estudo a 
instituição que deverá ser responsável pela 

condução do processo de consulta LPI, uma vez 
que a matéria não possui consenso  

10.2 Pag. 326 

Se recomenda à Comissão 
Interministerial que tomará a 

decisão de declarar áreas 
aptas, não aptas e de 
moratória, que sejam 

promovidos processos de 
Consulta Prévia, conforme o 
estabelecido na Convenção 

169 da OIT (...). Assim 
também se recomenda 

sejam promovidos processos 
de Consulta Prévia em 

relação às “Opções 
estratégicas de 

Desenvolvimento dos 
recursos convencionais e 

não convencionais”. 

CIMI, CNS, CTI, 
Memorial Chico 
Mendes e OPAN 

- 

O resultado final do EAAS será encaminhado às 
instâncias responsáveis pelas etapas seguintes do 

planejamento das atividades petrolíferas, quais 
sejam: Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) e Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), entes 

responsáveis pela licitação de blocos exploratórios 
e concessão dessas áreas. Assim, como o EAAS 
Solimões se coaduna com o conceito de planos e 

programas de desenvolvimento nacional e regional 
contido no artigo 7º da Convenção 169 da OIT, a 
decisão da Comissão Interministerial sobre esse 

estudo está no mesmo âmbito regional e, portanto, 
entendemos que não cabe nesse momento, a 

consulta livre, prévia e informada. Entretanto, tal 
decisão não cabe à EPE, nem ao CTA. 
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4 Pgs 37 e 28 

Incluir Decreto que 
Promulgou a Convenção 169 

(OIT), no quadro 4.4 e no 
quadro 4.11 

Diego Osoegawa Incluir - 

4 Pg 37 

Incluir Decreto 2.519, que 
promulgou a Convenção 

sobre Diversidade Biológica 
no quadro 4.11 

Diego Osoegawa Incluir - 

4 Pg 37 

Incluir Decreto 6.040 que 
instituiu a Política Nacional 

de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais 
(quadro 4.11) 

Diego Osoegawa Incluir - 

6 
Pg 132, figura 

6.5 

Incluir os registros de 
indígenas isolados além dos 
registros confirmados (Foi 

incluído na contribuição um 
mapa com a ocorrência de 

índios isolados em 
categorias “referencia” e 

“informação”) 

Diego Osoegawa 
Todos os registros deverão estar no 

indicador correspondente no 
diagnóstico.  

- 



Responsável Técnico: Carlos Edwar de Carvalho Freitas [Consórcio PIATAM/COPPETEC] 

Data de Emissão: 21 de agosto de 2020 

 

Estudo Ambiental de Área Sedimentar na Bacia Sedimentar Terrestre do Solimões 

EAAS Solimões – ANEXOS 

Relatório – SOL-EA-60-600.0010-RE-R0 

    517

9 
Pg 319, figura 

9.7 

Consideração das categorias 
de “referência” e 

“informação” de registro de 
indígenas isolados na 

classificação de aptidão, 
classificando-os com a 

categoria moratória. Ainda 
que as categorias de 

“referência” e “informação” 
apresentem algum grau de 
incerteza, elas não podem 

ser ignoradas pois 
representam indícios da 

existência de grupos 
indígenas isolados utilizando 
ou transitando na região. A 
categoria de moratória se 

adequa à essa situação, em 
que são necessários mais 
estudos científicos para 
subsidiar a classificação. 

Diego Osoegawa 

Incluir Recomendação ao 
Licenciamento de pedido de 

informação à Funai, via IPAAM, sobre 
registros recentes de indígenas 

isolados na área de interesse para 
exploração. 

Os pontos de registro nas categorias “referência” e 
“informação” carecem de resolução espaço-

temporal para sinalizar uma área que devesse ser 
considerada moratória.  

Além disso, será incluída ênfase à 
questão dos indígenas isolados nas 

conclusões. 

9 
Pg 319, figura 

9.7 

Considerar as áreas de uso 
tradicional das comunidades 

tradicionais vulneráveis 
como áreas não-aptas, 

principalmente as 
comunidades vulneráveis 

que da região do riozinho, do 
município de Carauari 

Diego Osoegawa 

No Diagnóstico Socioambiental, será 
incluído texto para distinguir 

comunidades rurais e tradicionais, além 
de mapa com a localização das 

comunidades identificadas no estudo, 
para dar visibilidade à questão. Essas 

comunidades representam uma 
amostra das comunidades que ocorrem 
na região. Na classificação de aptidão, 
as comunidades estão representadas 

pelo indicador Várzea, dada sua 
localização predominante. 

Não foi considerado adequado considerar essas 
áreas como critério de inaptidão, uma vez que o 
levantamento foi somente de uma amostra das 

comunidades, não foi extensivo. 

Além disso, grande parte dessas comunidades 
estão localizadas na várzea, que já compõe um 

indicador de inaptidão.  
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9 
Pg 319, figura 

9.7 

Considerar as áreas 
correspondentes à categoria 

de importância biológica 
“extremamente alta” das 
Áreas Prioritárias para a 

Conservação, Uso 
Sustentável e Repartição de 
Benefícios da Biodiversidade 

Brasileira como área em 
moratória, ou categoria mais 

restritiva à exploração de 
gás e petróleo 

Diego Osoegawa 

Incluir no indicador de áreas em 
moratória a APCB com ação para 

criação de UC de US, argumentando a 
necessidade de sinalização da 

possibilidade de conflitos 

- 

8 
Pg 300, figura 

8.18 

Os cenários de 
desenvolvimento, para 

atingirem os objetivos aos 
quais se propõem, que é de 

traçar uma estimativa de 
desenvolvimento da 

atividade em um horizonte 
de 20 anos, devem ser 

realizados após a 
classificação de aptidão. 

Diego Osoegawa 

Inserir fluxo na Introdução do EAAS, 
com base na Portaria Interministerial 

198/2012 no que concerne aos passos 
posteriores à finalização do estudo. 

Explicar na abordagem metodológica 
do estudo que os cenários de 

desenvolvimento não são 
determinativos e sim hipotéticos e 

reforçar esse caráter na introdução dos 
cenários 

Os cenários foram estabelecidos antes da 
classificação de aptidão, como apresentado na 

abordagem metodológica. A função dos 
cenários/opções estratégicas foi comparar 

diferentes possíveis estratégias de exploração de 
recursos petrolíferos e suas eventuais 

consequências socioambientais, conforme 
discutido na segunda oficina. Essa discussão 

também possibilitou a seleção dos indicadores de 
aptidão, ou seja, as principais questões que 
deveriam guiar a classificação de aptidão. 

9 
Não 

especificado 

Expandir e destacar a 
restrição a abertura de 

estradas como 
consequência da 

implantação de plantas de 
exploração e produção de 

gás e petróleo 

Philip Fearnside 

Incluir recomendação nas 
Recomendações Gerais ao 

Licenciamento com a seguinte redação 
Determinar que as atividades 
necessárias à implantação da 

indústria de petróleo e gás natural 
incluam mecanismos que evitem a 
construção de estradas e acessos. 

O proponente entende que a restrição à abertura 
de estradas é um dos itens mais importantes do 
EAAS e que deve ser enfatizada. Ainda que os 

procedimentos adotados até agora pelas empresas 
não estimulem a formação de estradas, o 

Consórcio entende que a recomendação proposta 
tem caráter abrangente e pode contribuir para a 

proteção socioambiental 
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Ministério Público Federal 
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Anexo IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IX – Espécies Descobertas 

Recentemente na Área de Influência Estratégica 

(contribuição enviada pelo Greenpeace durante a consulta 

Pública do EAAS Solimões Preliminar)
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Quadro 1 - Ocorrência de espécies descobertas recentemente (Fonte: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2020). 

CLASSE REINO FAMILIAS ESPECIES GRUPO LOCALIDADE POINT_X POINT_Y 

Área Apta PLANTAE Passifloraceae 
Passiflora echinasteris (A.K.Koch et. 

Al., 2015.) 
Liana   -633667 -33809 

Área não Apta ANIMALIA Corinnidae 
Myrmecium tikuna (Candiani & 

Bonaldo, 2017) 
Aranha (AM) -70413 -5779 

Área não Apta ANIMALIA Cytheruridae 
Cyprideis matorae (Gross, Ramos & 

Piller, 2014) 
Fóssil/Ostracoda/microcrustáceo Atalaia do Norte (AM) -703667 -48333 

Área não Apta ANIMALIA Cytheruridae 
Cyprideis ituiae (Gross, Ramos & 

Piller, 2014) Fóssil/Ostracoda/microcrustáceo Atalaia do Norte (AM) -703667 -48333 

Área não Apta ANIMALIA Cytheruridae Pellucistoma curupira (Gross, 
Ramos & Piller, 2015) 

Fóssil/Ostracoda/microcrustáceo Atalaia do Norte (AM) -703667 -48333 

Área não Apta PLANTAE Euphorbiaceae Croton loretensis (Riina &Caruzo) Arbóreo/Arbustivo   -683714 -44853 

Área não Apta ANIMALIA Elapidae 
Micrurus tikuna (FEITOSA et. al., 

2015) Réptil/cobra coral-verdadeira Tabatinga (AM) -699042 -42433 

Área não Apta ANIMALIA Oonopidae Simlops platnicki (Bonaldo, 2014) Aranha Coari (AM) -631356 -408664 
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Quadro 2.: Ocorrência de anfíbios na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) 

CLASSE binomial compiler year order family genus code 

Área Apta Scarthyla goinorum IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Scarthyla LC 

Área Apta Chiasmocleis avilapiresae IUCN 2009 ANURA MICROHYLIDAE Chiasmocleis LC 

Área Apta Pristimantis eurydactylus IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área Apta Hyloxalus peruvianus IUCN 2008 ANURA DENDROBATIDAE Hyloxalus LC 

Área Apta Pristimantis martiae IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área Apta Bolitoglossa altamazonica IUCN 2008 CAUDATA PLETHODONTIDAE Bolitoglossa LC 

Área Apta Pristimantis variabilis IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área Apta Engystomops freibergi IUCN 2009 ANURA LEPTODACTYLIDAE Engystomops LC 

Área Apta Dendropsophus haraldschultzi IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área Apta Pristimantis altamazonicus IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área Apta Dendropsophus koechlini IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área Apta Allobates fuscellus IUCN 2008 ANURA AROMOBATIDAE Allobates DD 

Área em Moratória Elachistocleis ovalis IUCN 2008 ANURA MICROHYLIDAE Elachistocleis LC 

Área em Moratória Cruziohyla craspedopus IUCN 2008 ANURA PHYLLOMEDUSIDAE Cruziohyla LC 

Área em Moratória Trachycephalus typhonius IUCN 2009 ANURA HYLIDAE Trachycephalus LC 

Área em Moratória Sphaenorhynchus dorisae IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Sphaenorhynchus LC 

Área em Moratória Oreobates quixensis IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Oreobates LC 
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Quadro 2.: Ocorrência de anfíbios na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) – Cont. 

CLASSE binomial compiler year order family genus code 

Área em Moratória Scinax ruber IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Scinax LC 

Área em Moratória Scinax cruentommus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Scinax LC 

Área em Moratória Osteocephalus leprieurii IUCN 2009 ANURA HYLIDAE Osteocephalus LC 

Área em Moratória Ameerega hahneli IUCN 2009 ANURA DENDROBATIDAE Ameerega LC 

Área em Moratória Leptodactylus rhodomystax IUCN 2009 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área em Moratória Osteocephalus oophagus IUCN 2009 ANURA HYLIDAE Osteocephalus LC 

Área em Moratória Rhinella marina IUCN 2009 ANURA BUFONIDAE Rhinella LC 

Área em Moratória Rhinella margaritifera IUCN 2009 ANURA BUFONIDAE Rhinella LC 

Área em Moratória Lithobates palmipes IUCN 2008 ANURA RANIDAE Lithobates LC 

Área em Moratória Allobates femoralis IUCN 2009 ANURA AROMOBATIDAE Allobates LC 

Área em Moratória Rhinella castaneotica IUCN 2008 ANURA BUFONIDAE Rhinella LC 

Área em Moratória Rhinella granulosa IUCN 2009 ANURA BUFONIDAE Rhinella LC 

Área em Moratória Rhaebo guttatus IUCN 2008 ANURA BUFONIDAE Rhaebo LC 

Área em Moratória Rhinella proboscidea IUCN 2008 ANURA BUFONIDAE Rhinella LC 

Área em Moratória Amazophrynella minuta IUCN 2009 ANURA BUFONIDAE Amazophrynella LC 

Área em Moratória Leptodactylus leptodactyloides IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área em Moratória Hypsiboas cinerascens IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Hypsiboas LC 
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Quadro 2.: Ocorrência de anfíbios na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) – Cont. 

CLASSE binomial compiler year order family genus code 

Área em Moratória Allobates brunneus IUCN 2008 ANURA AROMOBATIDAE Allobates LC 

Área em Moratória Allobates marchesianus IUCN 2008 ANURA AROMOBATIDAE Allobates LC 

Área em Moratória Ranitomeya ventrimaculata IUCN 2008 ANURA DENDROBATIDAE Ranitomeya LC 

Área em Moratória Ameerega trivittata IUCN 2008 ANURA DENDROBATIDAE Ameerega LC 

Área em Moratória Dendropsophus triangulum IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área em Moratória Hypsiboas boans IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Hypsiboas LC 

Área em Moratória Hypsiboas calcaratus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Hypsiboas LC 

Área em Moratória Hypsiboas lanciformis IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Hypsiboas LC 

Área em Moratória Hypsiboas fasciatus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Hypsiboas LC 

Área em Moratória Hypsiboas geographicus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Hypsiboas LC 

Área em Moratória Dendropsophus leucophyllatus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área em Moratória Dendropsophus marmoratus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área em Moratória Dendropsophus microcephalus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área em Moratória Dendropsophus nanus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área em Moratória Dendropsophus minutus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área em Moratória Dendropsophus miyatai IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área em Moratória Dendropsophus parviceps IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 
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Quadro 2.: Ocorrência de anfíbios na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) – Cont. 

CLASSE binomial compiler year order family genus code 

Área em Moratória Hypsiboas raniceps IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Hypsiboas LC 

Área em Moratória Hypsiboas punctatus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Hypsiboas LC 

Área em Moratória Dendropsophus riveroi IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área em Moratória Dendropsophus sarayacuensis IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área em Moratória Hypsiboas wavrini IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Hypsiboas LC 

Área em Moratória Osteocephalus taurinus IUCN 2009 ANURA HYLIDAE Osteocephalus LC 

Área em Moratória Osteocephalus buckleyi IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Osteocephalus LC 

Área em Moratória Trachycephalus resinifictrix IUCN 2009 ANURA HYLIDAE Trachycephalus LC 

Área em Moratória Phyllomedusa bicolor IUCN 2008 ANURA PHYLLOMEDUSIDAE Phyllomedusa LC 

Área em Moratória Pithecopus hypochondrialis IUCN 2008 ANURA PHYLLOMEDUSIDAE Pithecopus LC 

Área em Moratória Phyllomedusa tarsius IUCN 2008 ANURA PHYLLOMEDUSIDAE Phyllomedusa LC 

Área em Moratória Callimedusa tomopterna IUCN 2008 ANURA PHYLLOMEDUSIDAE Callimedusa LC 

Área em Moratória Phyllomedusa vaillantii IUCN 2008 ANURA PHYLLOMEDUSIDAE Phyllomedusa LC 

Área em Moratória Pseudis paradoxa IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Pseudis LC 

Área em Moratória Scinax boesemani IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Scinax LC 

Área em Moratória Scinax garbei IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Scinax LC 

Área em Moratória Scinax nebulosus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Scinax LC 
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Quadro 2.: Ocorrência de anfíbios na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) – Cont. 

CLASSE binomial compiler year order family genus code 

Área em Moratória Scinax x-signatus IUCN 2009 ANURA HYLIDAE Scinax LC 

Área em Moratória Sphaenorhynchus carneus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Sphaenorhynchus LC 

Área em Moratória Sphaenorhynchus lacteus IUCN 2009 ANURA HYLIDAE Sphaenorhynchus LC 

Área em Moratória Adenomera andreae IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Adenomera LC 

Área em Moratória Adenomera hylaedactyla IUCN 2009 ANURA LEPTODACTYLIDAE Adenomera LC 

Área em Moratória Ceratophrys cornuta IUCN 2008 ANURA CERATOPHRYIDAE Ceratophrys LC 

Área em Moratória Pristimantis fenestratus IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área em Moratória Leptodactylus knudseni IUCN 2009 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área em Moratória Hydrolaetare schmidti IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Hydrolaetare LC 

Área em Moratória Leptodactylus bolivianus IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área em Moratória Leptodactylus fuscus IUCN 2009 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área em Moratória Leptodactylus mystaceus IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área em Moratória Leptodactylus latrans IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área em Moratória Leptodactylus pentadactylus IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área em Moratória Leptodactylus petersii IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área em Moratória Leptodactylus stenodema IUCN 2009 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área em Moratória Lithodytes lineatus IUCN 2015 ANURA LEPTODACTYLIDAE Lithodytes LC 
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Quadro 2.: Ocorrência de anfíbios na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) – Cont. 

CLASSE binomial compiler year order family genus code 

Área em Moratória Phyzelaphryne miriamae IUCN 2008 ANURA ELEUTHERODACTYLIDAE Phyzelaphryne LC 

Área em Moratória Pseudopaludicola boliviana IUCN 2009 ANURA LEPTODACTYLIDAE Pseudopaludicola LC 

Área em Moratória Chiasmocleis shudikarensis IUCN 2008 ANURA MICROHYLIDAE Chiasmocleis LC 

Área em Moratória Ctenophryne geayi IUCN 2008 ANURA MICROHYLIDAE Ctenophryne LC 

Área em Moratória Hamptophryne boliviana IUCN 2008 ANURA MICROHYLIDAE Hamptophryne LC 

Área em Moratória Pipa pipa IUCN 2009 ANURA PIPIDAE Pipa LC 

Área em Moratória Pipa snethlageae IUCN 2009 ANURA PIPIDAE Pipa LC 

Área em Moratória Caecilia tentaculata IUCN 2008 GYMNOPHIONA CAECILIIDAE Caecilia LC 

Área em Moratória Potomotyphlus kaupii IUCN 2008 GYMNOPHIONA TYPHLONECTIDAE Potomotyphlus LC 

Área em Moratória Siphonops annulatus 
Ariadne 
Angulo 

2014 GYMNOPHIONA SIPHONOPIDAE Siphonops LC 

Área em Moratória Typhlonectes compressicauda IUCN 2008 GYMNOPHIONA TYPHLONECTIDAE Typhlonectes LC 

Área em Moratória Teratohyla midas IUCN 2008 ANURA CENTROLENIDAE Teratohyla LC 

Área em Moratória Dendropsophus leali IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área em Moratória Allobates vanzolinius IUCN 2008 ANURA AROMOBATIDAE Allobates DD 

Área em Moratória Adelphobates quinquevittatus IUCN 2008 ANURA DENDROBATIDAE Adelphobates LC 

Área em Moratória Trachycephalus coriaceus IUCN 2009 ANURA HYLIDAE Trachycephalus LC 

Área em Moratória Dendropsophus rossalleni IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 
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Quadro 2.: Ocorrência de anfíbios na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) – Cont. 

CLASSE binomial compiler year order family genus code 

Área em Moratória Chiasmocleis bassleri IUCN 2008 ANURA MICROHYLIDAE Chiasmocleis LC 

Área em Moratória Dendropsophus pauiniensis IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área em Moratória Leptodactylus diedrus IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área não Apta Pristimantis vilarsi IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área não Apta Synapturanus salseri IUCN 2008 ANURA MICROHYLIDAE Synapturanus LC 

Área não Apta Leptodactylus riveroi IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área não Apta Physalaemus ephippifer IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Physalaemus LC 

Área não Apta Synapturanus mirandaribeiroi IUCN 2008 ANURA MICROHYLIDAE Synapturanus LC 

Área não Apta Allophryne ruthveni IUCN 2008 ANURA ALLOPHRYNIDAE Allophryne LC 

Área não Apta Pristimantis peruvianus IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área não Apta Leptodactylus discodactylus IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área não Apta Elachistocleis helianneae 
Ariadne  
Angulo 

2012 ANURA MICROHYLIDAE Elachistocleis LC 

Área não Apta Pristimantis carvalhoi IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área não Apta Ameerega picta IUCN 2008 ANURA DENDROBATIDAE Ameerega LC 

Área não Apta Hemiphractus scutatus IUCN 2008 ANURA HEMIPHRACTIDAE Hemiphractus LC 

Área não Apta Dendropsophus rhodopeplus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 
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Quadro 2.: Ocorrência de anfíbios na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) – Cont. 

CLASSE binomial compiler year order family genus code 

Área não Apta Edalorhina perezi IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Edalorhina LC 

Área não Apta Pristimantis malkini IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área não Apta Pseudopaludicola ceratophyes IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Pseudopaludicola LC 

Área não Apta Dendropsophus brevifrons IUCN 2009 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área não Apta Atelopus spumarius IUCN 2008 ANURA BUFONIDAE Atelopus VU 

Área não Apta Rhinella ceratophrys IUCN 2008 ANURA BUFONIDAE Rhinella LC 

Área não Apta Strabomantis sulcatus IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Strabomantis LC 

Área não Apta Hypsiboas microderma IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Hypsiboas LC 

Área não Apta Dendropsophus bokermanni IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área não Apta Chiasmocleis tridactyla IUCN 2015 ANURA MICROHYLIDAE Chiasmocleis LC 

Área não Apta Pristimantis ockendeni IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área não Apta Allobates gasconi IUCN 2008 ANURA AROMOBATIDAE Allobates DD 

Área não Apta Tepuihyla tuberculosa IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Tepuihyla LC 

Área não Apta Leptodactylus wagneri IUCN 2008 ANURA LEPTODACTYLIDAE Leptodactylus LC 

Área não Apta Hypodactylus nigrovittatus IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Hypodactylus LC 

Área não Apta Dendropsophus bifurcus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Dendropsophus LC 

Área não Apta Scinax funereus IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Scinax LC 
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Quadro 2.: Ocorrência de anfíbios na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) – Cont. 

CLASSE binomial compiler year order family genus code 

Área não Apta Noblella myrmecoides IUCN 2009 ANURA CRAUGASTORIDAE Noblella LC 

Área não Apta Osteocephalus cabrerai IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Osteocephalus LC 

Área não Apta Allobates conspicuus IUCN 2008 ANURA AROMOBATIDAE Allobates DD 

Área não Apta Pristimantis marmoratus IUCN 2009 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área não Apta Hemiphractus helioi IUCN 2008 ANURA HEMIPHRACTIDAE Hemiphractus LC 

Área não Apta Pristimantis lanthanites IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área não Apta Ranitomeya uakarii 
Ariadne 
Angulo 2013 ANURA DENDROBATIDAE Ranitomeya LC 

Área não Apta Hemiphractus proboscideus IUCN 2008 ANURA HEMIPHRACTIDAE Hemiphractus LC 

Área não Apta Pristimantis conspicillatus IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área não Apta Rhinella dapsilis IUCN 2008 ANURA BUFONIDAE Rhinella LC 

Área não Apta Rhinella roqueana IUCN 2008 ANURA BUFONIDAE Rhinella LC 

Área não Apta Callimedusa atelopoides IUCN 2008 ANURA PHYLLOMEDUSIDAE Callimedusa LC 

Área não Apta Osteocephalus yasuni IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Osteocephalus LC 

Área não Apta Pithecopus palliatus IUCN 2008 ANURA PHYLLOMEDUSIDAE Pithecopus LC 

Área não Apta Vitreorana ritae IUCN 2008 ANURA CENTROLENIDAE Vitreorana DD 

Área não Apta Allobates trilineatus IUCN 2008 ANURA AROMOBATIDAE Allobates LC 

Área não Apta Caecilia gracilis IUCN 2008 GYMNOPHIONA CAECILIIDAE Caecilia LC 

Área não Apta Pristimantis aaptus IUCN 2008 ANURA CRAUGASTORIDAE Pristimantis LC 

Área não Apta Adelophryne adiastola IUCN 2008 ANURA ELEUTHERODACTYLIDAE Adelophryne LC 
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Quadro 3.: Ocorrência de mamíferos na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) 

CLASSE binomial compiler year order family genus categ. 

Área Apta Scarthyla goinorum IUCN 2008 ANURA HYLIDAE Scarthyla LC 

Área Apta Cynomops paranus IUCN 2016 CHIROPTERA MOLOSSIDAE Cynomops DD 

Área Apta Inia geoffrensis IUCN 2011 CETARTIODACTYLA INIIDAE Inia EN 

Área Apta Chironectes minimus IUCN 2008 DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Chironectes LC 

Área Apta Saguinus fuscicollis IUCN 2008 PRIMATES CALLITRICHIDAE Saguinus LC 

Área Apta Saguinus mystax IUCN 2008 PRIMATES CALLITRICHIDAE Saguinus LC 

Área Apta Hyladelphys kalinowskii IUCN 2016 DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Hyladelphys LC 

Área Apta Saguinus fuscicollis IUCN 2008 PRIMATES CALLITRICHIDAE Saguinus LC 

Área Apta Cebus albifrons IUCN 2008 PRIMATES CEBIDAE Cebus LC 

Área Apta Philander opossum IUCN 2016 DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Philander LC 

Área Apta Rhogeessa io IUCN 2016 CHIROPTERA VESPERTILIONIDAE Rhogeessa LC 

Área Apta Anoura geoffroyi IUCN 2016 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Anoura LC 

Área Apta Rhinophylla fischerae IUCN 2008 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Rhinophylla LC 

Área Apta Mustela africana IUCN 2016 CARNIVORA MUSTELIDAE Mustela LC 

Área Apta Mesophylla macconnelli IUCN 2008 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Mesophylla LC 

Área Apta Sciurillus pusillus IUCN 2018 RODENTIA SCIURIDAE Sciurillus LC 

Área Apta Vampyrodes caraccioli IUCN 2016 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Vampyrodes LC 

Área Apta Mesomys hispidus IUCN 2008 RODENTIA ECHIMYIDAE Mesomys LC 

Área Apta Cynomops milleri IUCN 2016 CHIROPTERA MOLOSSIDAE Cynomops LC 

Área Apta Dasypus kappleri IUCN 2014 CINGULATA DASYPODIDAE Dasypus LC 

Área Apta Proechimys echinothrix IUCN 2008 RODENTIA ECHIMYIDAE Proechimys LC 

Área Apta Oecomys concolor IUCN 2008 RODENTIA CRICETIDAE Oecomys LC 

Área Apta Lophostoma silvicolum IUCN 2016 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Lophostoma LC 
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Quadro 3.: Ocorrência de mamíferos na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) – Cont. 

CLASSE binomial compiler year order family genus categ. 

Área Apta Marmosa lepida IUCN 2016 DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Marmosa LC 

Área em Moratória Trichechus inunguis IUCN 2016 SIRENIA TRICHECHIDAE Trichechus VU 

Área não Apta Proechimys kulinae IUCN 2008 RODENTIA ECHIMYIDAE Proechimys DD 

Área não Apta Monodelphis emiliae IUCN 2008 DIDELPHIMORPHIA DIDELPHIDAE Monodelphis LC 

Área não Apta Saguinus fuscicollis IUCN 2008 PRIMATES CALLITRICHIDAE Saguinus LC 

Área não Apta Diphylla ecaudata IUCN 2008 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Diphylla LC 

Área não Apta Neacomys minutus IUCN 2008 RODENTIA CRICETIDAE Neacomys LC 

Área não Apta Saguinus mystax IUCN 2008 PRIMATES CALLITRICHIDAE Saguinus LC 

Área não Apta Microsciurus flaviventer IUCN 2019 RODENTIA SCIURIDAE Microsciurus LC 

Área não Apta Makalata macrura IUCN 2008 RODENTIA ECHIMYIDAE Makalata LC 

Área não Apta Oecomys superans IUCN 2008 RODENTIA CRICETIDAE Oecomys LC 

Área não Apta Hylaeamys perenensis IUCN 2008 RODENTIA CRICETIDAE Hylaeamys LC 

Área não Apta Sturnira erythromos IUCN 2008 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Sturnira LC 

Área não Apta Cheracebus regulus IUCN 2018 PRIMATES PITHECIIDAE Cheracebus LC 

Área não Apta Chiroderma trinitatum IUCN 2008 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Chiroderma LC 

Área não Apta Pithecia monachus IUCN 2018 PRIMATES PITHECIIDAE Pithecia LC 

Área não Apta Mesomys occultus IUCN 2008 RODENTIA ECHIMYIDAE Mesomys LC 

Área não Apta Pecari tajacu IUCN 2008 CETARTIODACTYLA TAYASSUIDAE Pecari LC 

Área não Apta Chiroderma villosum IUCN 2008 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Chiroderma LC 

Área não Apta Platyrrhinus brachycephalus IUCN 2008 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Platyrrhinus LC 

Área não Apta Vampyriscus bidens IUCN 2016 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Vampyriscus LC 

Área não Apta Cormura brevirostris IUCN 2008 CHIROPTERA EMBALLONURIDAE Cormura LC 

Área não Apta Lonchophylla thomasi IUCN 2008 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Lonchophylla LC 

Área não Apta Isothrix negrensis IUCN 2008 RODENTIA ECHIMYIDAE Isothrix LC 
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Quadro 3.: Ocorrência de mamíferos na bacia efetiva (Fonte: International Union for Conservation of Nature, 2020) – Cont. 

CLASSE binomial compiler year order family genus categ. 

Área não Apta Platyrrhinus helleri IUCN 2016 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Platyrrhinus LC 

Área não Apta Glyphonycteris daviesi IUCN 2018 CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE Glyphonycteris LC 

Área não Apta Euryoryzomys macconnelli IUCN 2008 RODENTIA CRICETIDAE Euryoryzomys LC 

Área não Apta Saimiri vanzolinii IUCN 2008 PRIMATES CEBIDAE Saimiri VU 
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