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APRESENTAÇÃO
O EIA está estruturado em 14 (quatorze) volumes:
Volume I


Capítulo 1 - Apresentação, identificação do empreendedor e da empresa
responsável pelos estudos: apresenta os dados do empreendedor e da
empresa responsável pela elaboração do EIA/RIMA.



Capítulo

2

–

Caracterização

do

empreendimento,

histórico

do

empreendimento, objetivos e justificativas, inserção regional (legislação
Interveniente, planos e programas colocalizados, zoneamento ecológico e
econômico e usos múltiplos dos recursos hídricos)


Capítulo 3 – Alternativas locacionais e tecnológicas



Capítulo 4 – Definição das Áreas de Influência do Empreendimento, onde
são apresentadas as definições dos limites geográficos da AII, AID e ADA
adotadas no estudo.

Volume II


Capítulo 5.1 – Diagnóstico Ambiental do Meio Físico, onde são apresentados
dos diagnósticos de clima, meteorologia, ruído, vibração, geologia,
geomorfologia e recursos hídricos.

Volume III


Capítulo 5.2 – Diagnóstico Ambiental do Meio Biótico, onde são
apresentados os diagnósticos de flora, fauna, bioindicadores, unidades de
conservação e áreas legalmente protegidas.

Volume IV


Capítulo 5.3 – Diagnóstico Ambiental do Meio Socioeconômico, onde são
apresentados os diagnósticos de população, comunidades ribeirinhas,
atividades produtivas, organização social, uso e ocupação do solo, lazer e
turismo,

comunidades

tradicionais,

patrimônio

histórico,

cultural

e

arqueológico, cultural e áreas de risco ou endêmicas para malária.

Volume V


Capítulo 6 – Identificação e avaliação de impactos ambientais, onde são
apresentados os impactos identificados nos meios físico, biótico e
socioeconômico

para

as

fases

de

implantação

e

operação

do

empreendimento.


Capítulo 7 – Análise de Risco Ambiental



Capítulo 8 – Medidas Mitigadoras, compensatórias e programas de controle
e monitoramento, onde são apresentados os programas ambientais para as
obras de dragagem e de derrocamento.



Capítulo 9 – Prognóstico ambiental, onde é apresentada a avaliação da
sensibilidade ambiental e os quadros prospectivos considerando os cenários
atual, com a implantação somente das obras de dragagem, com a
implantação somente das obras de derrocamento e com a implantação das
duas atividades juntas, com a implementação das medidas e programas
previstos.



Capítulo 10 – Compensação ambiental, onde é apresentado o plano de
compensação ambiental conforme previsão da Instrução Normativa Ibama
nº 08/2011.



Capítulo 11 – Conclusões, onde são apresentadas as conclusões sobre os
resultados do EIA.



Capítulo 12 - Referências Bibliográficas, onde são apresentados a
bibliografia e os sites consultados.
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Capítulo 13 – Glossário, onde é apresentada a listagem e os conceitos dos
termos técnicos utilizados no estudo.

Volume VI


Anexos:
o ART
o CTF
o Caracterização do empreendimento parte I

Volume VII


Anexos:
o Caracterização do empreendimento parte II

Volume VIII


Anexos:
o Caracterização do empreendimento parte III

Volume IX


Anexos:
o Caracterização do empreendimento parte IV

Volume X


Anexos:
o Capitulo 5.1 – Diagnóstico Meio Físico

Volume XI



Anexos:
o Capitulo 5.2 – Diagnóstico Meio Biótico
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Volume XII


Anexos:
o Capitulo 5.3 – Diagnóstico Meio Socioeconômico

Volume XIII


Anexos
o Capítulo 6 – Identificação e avaliação de impactos ambientais
o Capítulo 7 – Análise de Risco Ambiental
o Capítulo 9 – Prognóstico ambiental

Volume XIV


Relatório de Impacto Ambiental RIMA.
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Anexo 5.3-I Ofício de Solicitação de Informações às Prefeituras Municipais da Área
de Estudo do Meio Socioeconônico

À Prefeitura do Município de xxx
Secretaria Municipal de xxx

Prezado (a) Secretário (a),
A DTA Engenharia foi contratada pelo DNIT para a elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental – EIA do empreendimento da Dragagem e Derrocamento da Via Navegável
do Rio Tocantins, o qual será analisado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Especificamente, como subsídios para compor o diagnóstico socioeconômico, ora em
elaboração, solicitamos a gentileza de nos fornecer as seguintes informações:
Educação


Número de vagas e déficit por nível de ensino ou série;



Principais dificuldades enfrentadas pelo setor educacional;



Como é o funcionamento do transporte escolar dando-se destaque ao fluvial;



Como é o funcionamento da merenda escolar;



Quais os projetos educacionais apoiados por empresas.



Mapeamento ou nome de escolas localizadas nos núcleos populacionais
próximos ao rio Tocantins (urbanos e rurais);

Saúde
Oferta de Saúde Pública:


Como é a situação da capacidade de atendimento em saúde no município; quais
as principais dificuldades; há fila de espera?



Há investimentos previstos para ampliação ou melhoria no atendimento?



Número, nome e localização das Unidades Básicas de Saúde e Postos de
Saúde;



Número de equipes de Saúde da Família e sua área de atuação;



Número de agentes comunitários de saúde e sua área de atuação;



Número de Farmácias Básicas;
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Número de ambulâncias;



Programas implantados por níveis de atenção à saúde e número de pacientes
por programa;



Programas acompanhados pela Vigilância Epidemiológica e Sanitária;



Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família (ESF).

Situação da Saúde:


Principais doenças e agravos no município;



Incidência de doenças transmissíveis por tipo;



Principais doenças por vetores - veiculação hídrica, insetos e outras;



Número de notificações e confirmações nos últimos 12 meses de casos de
leishmaniose tegumentar, leishmaniose visceral, dengue, febre amarela, AIDS,
Sífilis, Zica, Chicungunha e malária;



Índice Parasitário Anual de Malária;



Índice de Gravidez na adolescência.

Segurança Pública
Oferta de Segurança Pública Disponível:


Há Pelotão da Polícia Militar? Se sim, qual sua área de abrangência?
Compreende outros municípios e localidades? Se sim, quais?



Número de policiais militares;



Número de postos fixos da Polícia Militar;



Número de veículos/viaturas e motos em uso pela Polícia Militar;



Programas existentes relacionados à segurança pública;



Há Delegacia Civil? Se, sim qual a área de abrangência?;



Número de policiais civis;



Há Corpo de Bombeiros? Se sim, qual o número, a frota e a área de
abrangência?;



Número de bombeiros;



Principais dificuldades enfrentadas pela Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de
Bombeiros.

2

Situação da Segurança Pública:


Principais ocorrências policiais criminais registradas nos últimos dois anos
(número de ocorrências por tipo e por ano);



Taxa de homicídio;

Turismo


Principais atrações turísticas do município;



Locais de turismo e lazer nas proximidades do rio Tocantins (nome e
localização);



Programas relacionados ao turismo e atividades culturais apoiadas pela
administração municipal;

Assistência Social


Unidades Físicas da Rede Socioassistencial - Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS (número de unidades e sua localização);



Número de atendimentos realizados pelo CRAS; número de beneficiários;



Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (número de
unidades e sua localização);



Número de atendimentos realizados pelo CREAS; número de beneficiários;



Na falta dos Centros, quais são os municípios de referência?;



Dados recentes sobre a situação de trabalhos infantil, escravo e clandestino,
assim como o número de violações de direitos, abuso sexual, prostituição etc;



Quais os principais programas desenvolvidos na área de assistência social;



Quais as principais carências na área de assistência social;



Quais as associações comunitárias atuantes (moradores, associações
profissionais, associações religiosas, cooperativas, etc.);



Quais as organizações não governamentais (ONGs) atuantes;



Quais as entidades patronais, de trabalhadores e partidos políticos atuantes;



Quais as principais lideranças formais e informais existentes no município;



Situações de conflito identificadas (conflitos por terra, conflitos pela água,
conflitos trabalhistas, conflitos em tempo de seca, conflitos em área de garimpo
etc).
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Quais os principais programas governamentais de estimulo ao desenvolvimento
econômico no município.

Comunicação


Qualidade do sinal da telefonia móvel.



Existência de jornais locais e principais jornais lidos pela população local.



Estações de rádio.



Internet (provedores, acesso, qualidade);



Agências de correio.

Desde já antecipamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente,

e-mail: eiarima@dtaengenharia.com.br
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Anexo 5.3-II Questionário de Informações sobre Pesca

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA
Número do Questionário:
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)

2.1 Quantos pescadores são
associados ou fazem parte da
colônia?
3.
Qual é a melhor época para a pesca profissional?

4.

Inverno
Verão

Qual o preço médio do pescado?
Mapará
Tucunaré
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade
Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui
Qual o ponto de embarque utilizado? Há
mais de um? Especificar?
Esses Pontos de Embarque estão
adequados? Há algum problema?

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
Há refrigeradores para
armazernar a produção?
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não
Quais?
16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?

Anexo 5.3-III Certidão de Regularidade dos Municípios (Uso do Solo)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Anexo 5.3-IV Questionário de Informações sobre os Ribeirinhos

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS
Número do Questionário:
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador:
Data:
Localização:

Latitude

GPS
Município/Distrito:

Longitude

Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado

Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?
Sim
Não
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal
Mulher principal
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Sim
Qual:
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota

Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de
Nota
Descreva:

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde
Distância
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim
Qual?
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais
Serviços
Industriais

Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança,
cias de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e onde mora?
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias?
Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo
1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos
(Existência ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota
de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

O que mais falta em relação ao transporte público?

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet?
Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar na figura abaixo onde os usos ocorrem?
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

Anexo 5.3-V Questionário de Percepção Ambiental

ROTEIRO DE CAMPO - PERCEPÇÃO AMBIENTAL
Número do Questionário:
Percepção Ambiental

Já ouviu falar sobre a implantação da Via Navegável do rio Tocantins?
Sim
Não
Descreva:

Já ouviu falar sobre a remoção do Pedral do Lourenção?
Sim
Não
Se sim, onde ouviu falar?

Conhece o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)?
Sim
Não

Sabia que o DNIT é o responsável pelo projeto da Via Navegável e remoção do Pedral do Lourenção?
Sim
Não

Acha que a instalação do empreendimento poderá influenciar a comunidade de alguma forma:
Positiva
Negativa
Não sabe dizer

Sinalize as opções Positivas que o empreendimento poderá influenciar a comunidade:
Aumento da arrecadação de impostos
do município
Desenvolvimento econômico
Aumento da oferta de empregos
Melhorar a navegação do rio
Melhoria da infraestrutura (estradas,
saneamento)
Não sabe dizer
Outra (quais)

Sinalize as opções Negativas que o empreendimento poderá influenciar a comunidade:
Poluição das águas, do ar, ruídos,
visual
Aumento da Violência
Chegada de pessoas atraídas pelo
empreendimento

Aumento de pressão sobre
equipamentos sociais (saúde,
educação, segurança, entre outros)
Aumento dos riscos de acidentes nas
estradas
Aumento dos riscos de acidentes no rio
Comprometimento da paisagem
Interferência na atividade pesqueira Redução da atividade pesqueira
Outra
Qual

Anotar se o entrevistado citou as instituições abaixo, e como:
DTA
Outros

Anexo 5.3-VI Questionários Sistematizados

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
099
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana paula do Nascimento
Data: 25/01/2018
Localização: Vila Tauri
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Sebastião Pereira Gonçalves
Sexo: Masculino
Idade: 45
Profissão: Prático Marítimo
Endereço: Casa 11, Rua Prudencio Gomes
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Foi fundada em 1945

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200 X
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Chuva
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há posto de saúde

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: A escola vai até a 5ª Série e depois é necessário estudar em itupiranga

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 4

Descreva: Muito Boa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Quase não há doenças
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 18 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé X
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona X
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Bolsa Família
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 5
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Comerciaria do bebeto
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: Igreja de Santa Terezinha
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História: Construida em 1952
Não
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festejo de Santa Terezinha
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
É anterior a 1952e organizada por Delma e Claudilene
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local: Santo Antoninho - 4km
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva e diferencie seca e Piora muito no inverno
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Falta Iluminação

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Falta energia

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utiliza água do Poço

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utiliza Fossa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: É jogado em terreno na vila (Buracão)

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há. Apenas um ônibus velho faz o transporte escolar

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Falha muito a cobertura

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual? Marabá
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Ronaldo
Atuação Agente de Saúde
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
098
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula do Nascimento
Data: 25/01/2018
Localização: Vila Tauri
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Vila Tauri
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Maria da Conceição Souza Araujo
Sexo: Feminino
Idade: 55
Profissão: Agricultora
Endereço: Rua Bandeirantes, 23
Telefone: 99119-0609
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não soube informar. Vive na cmunidade há 18 anos

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não Não soube informar
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não Não soube informar
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não Não soube informar
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200 X
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Chuva
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Falta todo tipo de assistência

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: A escola vai até a 6ª Série e depois vão para Itupiranga

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Não existe nem em relação aos próprios vizinhos

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Febre, Gripe, Dor de Barriga
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 18 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé X
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Roubo
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Assassinato
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Aposentadoria
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 9
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Comercial Jacinto
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: Igreja Santa Terezinha
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festejo de Santa Terezinha
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Não soube informar - É organizado por Delma
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Piora demais nos períodos de chuva
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Quase não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Precisa de melhora

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Apenas água de poço. Não há água encanada no verão

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Utilizam fossa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado devido à dificuldade de passar a caçamba recolhendo

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: O sinal é muito ruim

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual? Marabá
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
097
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula Nascimento
Data: 25/01/2018
Localização: Vila Tauri
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Miguel Pereira da Silva
Sexo: Masculino
Idade: 91
Profissão: Aposentado (Garimpeiro/Extrativista de Castanha)
Endereço: Travessa Santa Terezinha - 68
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não soube informar. Vive na Vila há mais de 50 anos

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200 X
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Chuva
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Nã há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: A escola é muito boa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Há muita gente de fora chegano

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Febre
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 18 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé X
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Aposentadoria
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 5
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Comercial Jacinto
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: Igrja de Santa Terezinha
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festejo de Santa Terezinha
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Não Soube informar
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e No período de chuvas fica ruim
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: É ruim

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Há muita falta de Energia

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Para os que utilizam poço

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utilizam fossa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Quase não executa ligações

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
096
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues
Data: 25/01/2018
Localização: Vila Tauri
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Fernando Bandeira da Silva
Sexo: Masculino
Idade: 1985
Profissão: Pescador
Endereço: Vila Tauri
Telefone: 94-992037089
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Por volta de 1920 a partir de ocupações

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200 X
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Seca
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins
Localidade 2 Rio Araguaia
Localidade 3 Rio Itacaiunas
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Pessoas adoecem muito pelo fato de a água não ser tratada. Dores nos rins e coluna

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Há escola e professores da Comunidade

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Não há policiamento. É preciso entrar em contato com Itupiranga, quando necessário

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Quando é necessário não é atendido

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Febre, Dor na Coluna e Rins
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 19 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé X
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Roubos
Comum 2 Crimes
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? É necessário ligar para
Não
Itupiranga
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Bolsa Família
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 4
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Sr Jacinto
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Pesca
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não Festejo de Santa Terezinha
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Há 30 anos, na Comunidade
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Muitos buracos nas entradas
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Os postes caem

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Falta energia constantemente

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há. Água vem de poço não tratado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: É jogado em um terreno na Vila

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: O sinal não é constante

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Zé do Nicolau
Atuação Representante da Vila
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
095
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 25/01/2018
Localização: Vila Tauri
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Kelse Gomes de Souza
Sexo: Masculino
Idade: 38
Profissão: Pescador
Endereço: Rua Prudence Gomes
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Por volta de 1970 foi ocupada por pessoas que vieram de Jacundá e Itupiranga

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva: Os Lotes não são documentados

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200 X
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Depende da cultura
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25% X
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: É dificil as pessoas adoecerem

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Há professores. Só não para o Primeiro Ano. Há classes coletivas

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Caso haja uma emergência é preciso entrar em contato com itupiranga

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 4
Descreva: Atende uma vez por mês

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 19 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Assassinatos
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Bolsa Família
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 4
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festa de Santa Terezinha
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Ocorre no Barracão da comunidade há mais de 70 anos
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias X - Joana (Gracinha)
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Muito buraco e lama nas vias
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Serviço bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Há casos de interrupção do fornecimento

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Fornecimento por poços, mas não há tratamento

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: É despejado em ruas e terrenos

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Anbulância é o que faz mais falta em relação a transporte
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Sinal é muito Ruim

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Zé do Nicolau
Atuação Representante
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
094
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 25/01/2018
Localização: Vila Tauri
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Mária das Graças
Sexo: Feminino
Idade: 68
Profissão: Pescadora
Endereço: Rua Santa Terezinha - Vila Tauri
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Por volta de 1920, época dos garimpos, as peçoas começaram a ocupar a área

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva: Não soube informar

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200 X
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50 X
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual:
Sim
Não X
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Vila Tauri
Localidade 2 Lago de Tucuruí
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Pressão alta e febre

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Há escola, ônibus e os professores são da comunidade

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Não há segurança, mas a vila é muito tranquila

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Quase não há
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 19 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim
Qual?
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

O que mais falta em relação ao transporte público?

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva:

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar na figura abaixo onde os usos ocorrem?
R - Recreação

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
093
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 25/10/2018
Localização: Vila Tauri
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Joaquim Oliveira Aguiar
Sexo: Feminino
Idade: 70
Profissão: Agricultora
Endereço: Rua Santa Terezinha
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
A vila é anterior à barragem. Ficou desabitada por causa uma enchente em 1980, mas posteriormente voltou a ser
ocupada

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200 X
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50 X
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Seca
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins (Margem oposta à vila)
Localidade 2 João Mineiro
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: Só há agentes de Saúde

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 3
Descreva: Há aulas até a 8ª série e não falta aula

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 4

Descreva: Não existem muitos casos de roubo ou furto

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 2
Descreva: Apenas uma assistente

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 18 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga/Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não há
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Futebol no Ginásio
Principal 2 Pesca
Principal 3 Banho de Rio
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festejo de Santa tereZinha
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Anteriror a 1980. Ocorre no Barracão da Vila Tauri
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva e diferencie seca e É possível utilizar mas precisa de melhorias
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Há em poucas ruas

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: A interrupção de fornecimento vem diminuindo nos últimos 5 anos

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Utilizam água do Rio

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Há coleta uma vez por mês, então parte é queimada

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Só há transporte Escolar

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Só há sinal em algumas áreas

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Codica
Atuação Presidente da Associação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
2
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
092
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 25/01/2018
Localização: Vila Taurí
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Gleydeson Fernandes
Sexo: Masculino
Idade: 60
Profissão: Pescador/ Aposentado
Endereço: Rua Santa Terezinha nº60
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Vive a 60 anos no local

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Seca
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Merendiba
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há posto médico, apenas agente de Saúde uma vez por mês

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: Tem escola com professores

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 3

Descreva: Dificilmente bá casos de roubo

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Praticamente, não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Chicunguia
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 19 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga/Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não há
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Bolsa Família
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 3
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Futebol
Principal 2 Banho de Rio
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festa e Santa Terezinha
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Outubro, já tem 100 anos
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome: Cavalgada
Não
Quem é o responsável e onde mora?
Não soube informar

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Não há asfalto e, principalmente no inverno, fica muito esburacado
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: ´Só nas vias principais

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: A interrupção de fornecimento vem diminuindo

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Péssimo. Só Existe um pau de arara

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Só há sinal com antena Rural

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome Associação dos Moradores
Atuação Melhorias na comunidade
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
2
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
3
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
091
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 25/01/2018
Localização: Vila Taurí
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Daniel Silva dos Santos
Sexo: Masculino
Idade: 27
Profissão: Pescador
Endereço: R Bandeirantes nº10
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Há mais de 70 anos

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200 X
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pescador
Mulher principal Pescador
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Agricultura - Inverno
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75% X
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Em frente à Vila
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há nem posto de Saúde

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: Há uma escola e não falta professor

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 4

Descreva: O local é tranquilo

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Só há um assistente, mas não está

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Não há
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga/Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

18

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não há
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Seguro Defeso
Sim X
Qual?
Aposentadoria
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 8
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Futebol
Principal 2 Banho de Rio
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festa de Santa Terezinha
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Ocorre em outubro, no Tauri
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Não h´asfalto e está esburacada
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há em todos os lugares

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: O fornecimento chega a ser interrompido por tres dias

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utilizam Poço

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há em todos os lugares

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Só há transporte para alunos e professores

O que mais falta em relação ao transporte público?
Ampliação do publico atendido
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Só funciona com antena rural

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 2
2
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

2
4
3
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
090
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula do Nascimento
Data: 25/01/2018
Localização: Vila Tauri
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Raimundo Nonato Santos
Sexo: Masculino
Idade: 48
Profissão: Pescador
Endereço: Rua São Raimundo, Tauri
Telefone: 99100-1843
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Antes da fundação de Marabá, ali já viviam pessoas. A área já foi Garimpo e Porto de Castanha

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200 X
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Chuva
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Lago de Tucuruí
Localidade 2 Outros Lagos
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Má qualidade

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: Falta muita melhoria

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 2

Descreva: Não há policiamento

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Conjuntivite, Febre, Dengue
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 18 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona X
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Brigas
Comum 2 Roubo
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Localidade é escura e não há
Não
policiamento
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual? Seguro Defeso (Atrasado
desde 2015)
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 5
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Comercial Jacinto
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: Igreja Santa Terezinha
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História: X
Não
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festejo de Santa Terezinha
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Acontece há 15 ou 20. Organizada por Valdiléia
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Há muita lama nas vias
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Serviço é atendido, mas o custo é muito alto

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utilizam Poço

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Utilizam Fossa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Residuo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há atendimento

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
087
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 29/01/2018
Localização: Vila Chico Canário
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Goianésia de Pará
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Francisco Souza Garcia
Sexo: Masculino
Idade: 54
Profissão: Pescador
Endereço: Vila Chico Canário
Telefone: 92533113
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Reside desde 1990, mas já pescava na região desde 1976 e consguiu a terra através de um vizinho

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim X
Não
Descreva: Já tem o Título mas O "Terra Legal" ainda esta devendo a documentação

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100 X
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50 X
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Seca
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Bela Alta
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: Não há muito auxilio, mas ambulâncias transportam

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: O ensino é bom na escola da comunidade com professores do local

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 4
Descreva: São atendidos por Assistentes que vem de Goianésia

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
1 Posto de Saúde
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Diarréia, Gripe, Febre
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Vila Janary
Distância 19 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Goianésia do Pará
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona X
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros Carro próprio

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Não há atendimento na
Não
comunidade
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Bolsa Família
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 2
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Mercearia e Bar
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Pesca
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: Assembléia de Deus
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História: Construida por 10 casas
Não
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festa da Igreja
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Vila Chico Canário. Dona Eliene - Dirigente
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Muito esburacadas
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: As vezes há interrupção do fornecimento

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Há melhoria a ser feita

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: É necessário puxar água de poço artesiano de outra Vila

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Só circula duas vezes por semana

O que mais falta em relação ao transporte público?
Há necessidade de melhorar as estradas para que o transporte público melhore
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Goianésia do Pará
Trabalho Goianésia do Pará
Educação Goianésia do Pará
Saúde Tucuruí
Outros
Qual? Belém
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Francisco Souza Garcia (Chico Canário)
Atuação Representação da Vila
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome Colonia de Pescadores (Raimundo Nonato)
Atuação Organização dos Pescadores
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
086
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 26/01/2018
Localização: Barreirão
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Nova Ipixuna
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Donato Alves da Silva
Sexo: Masculino
Idade: 59
Profissão: Pescador
Endereço: Barreirão
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não sabe informar

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal
complementar 1 Agricultura
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Verão
Sim X
Agricultura - Inverno
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Barreirão
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: Há nexxecidade de Ir a itupiranga para ser atendido

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: A escola mais próxima está a 8 km

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Ocorrem roubos na vizinhança

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe e Dengue, mas são poucos casos
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 8 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Furtos
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Não é denunciado
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Não há, apenas caminhos
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Bm sinal de telefone e internet

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Adenego
Atuação Morador da Comunidade
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome Z-44
Atuação Colônia de Pescadores
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 3
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

2
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
085
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula do Nascimento
Data: 26/01/2018
Localização: Ilha da Praia Alta
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Nova Ipixuna
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: José Ribamar Nobre do Nascimento
Sexo: Masculino
Idade: 64
Profissão: Lavrador
Endereço: Ilha da Praia Alta
Telefone: 99189-9074
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Ha dez anos adquiriu a área na Ilha

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Chuva
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera X
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: Só ha atendimento em Itupiranga

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota Não soube informar
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Não há patrulhamento

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Hipertenção
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 30 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não soube informar
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Aposentadoria
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Pesca
Principal 2 Banho de Rio
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: X
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festejo de Santa Terezinha
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Taurí a mais de 50 anos, organizado por Lucas André e Delma Aguiar
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Não há
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Vem água do tauri mas também não é tratada

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: O sinal é bom

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 1
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
084
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 27/01/2018
Localização: Vicinal Tauri
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Daniele Souza Filho
Sexo: Feminino
Idade: 25
Profissão: Caseira
Endereço: Rua da Bandeira
Telefone: 94-92603609
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não soube informar. Os caseiros moram ha apenas 3 meses no local

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva: Não sabe informar

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Serviço
Mulher principal Serviço
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual:
Sim
Não X
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Não esta abandonada

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 3
Descreva: É bom e tem ônibus para os alunos

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe e Febre
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 12 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Afogamento
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? É preciso ir a Itupiranga
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Bolsa Família
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Pesca
Principal 2 Banho de Rio
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro X
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Não há
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: No inverno há muita falta de energia

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Utilizam poço artesiano

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há. Utilizam fossa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: O resíduo é coletado e queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Só há um veículo que faz o trafego nas escolas

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: O sinal é muito bom

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Vila Taurí
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 1
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
083
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 26/01/2018
Localização: Vila Santo Antoninho
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Claudio Ribeiro de Souza
Sexo: Masculino
Idade: 40
Profissão: Pescador
Endereço: Vila Santo Antoninho
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Quinze anos de fundação. A área foi doada pelo ex-prefeito Benjamin

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200 X
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual:
Sim
Não X
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75% X
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins (Em frente ao Bizourão)
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Só há agente de saúde. Atendimento em posto de saúde apenas em Cajaseiras

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: Há uma escola, mas os alunos não aprendem e o professor vive alcoolizado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 3

Descreva: Poucos casos de violência

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Cajaseiras
Distância 9 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não há
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Bolsa Família
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Bar
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor X
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Não há vias
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Muitos moradores não são legalizados e há muita queda

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há transporte publico. Havia um Barco mas está em situação precária

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Só funciona com a utilização de antena rural. Não funciona a internet

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Cajaseiras ou Marabá
Saúde Itupiranga ou Cajaseiras
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
2
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

2
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
082
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 27/01/2018
Localização: Boca da Praau
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Nova Ipixuna
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Elda Pereira Gomes
Sexo: Feminino
Idade: 45
Profissão: Professora/Pescadora
Endereço: Boca do Praau
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não soube informar

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual:
Sim
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75% X
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins (Margem e Canal)
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Ruim pois pertence ao município de Nova Ipixuna, Mas não há posto de saúde

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Estudam na Vila Tauri, mas há dificuldade no transporte

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: O lugar é calmo. Não há casos de insegurança

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não te, assistência no momento, mas já houve

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe, Diarréia por causa da água consumida do rio
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Itupiranga
10 min (Barco) 45 min (carro)
Onde
Distância
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona

Outros
Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Bolsa Família
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2 Pesca
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Quando chove alaga e no verão levanta muita poeira
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há. Instalaram os postes, mas ainda não há luz

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Nresíduos são queimados

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Funciona bem o sinal

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

3
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
081
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 27/01/2018
Localização: Banho do Cupu - KM 20
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Lindalva do Lago Silva
Sexo: Feminino
Idade: 46
Profissão: Pescador
Endereço: km 20
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Foi formada a cerca de 15 anos, por quem vinha trabalhar, já que era um bom ponto de pesca

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2 Comércio
complementar 2 Comércio
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Agricultura (Depende da
Sim X
Cultura)
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75% X
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins (Em frente à Propriedade)
Localidade 2 Praia da Rainha
Localidade 3 Sumauma
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Não há casos de doença atualmente

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Há bons professores, quadra e internet

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 3

Descreva: A localidade está tranquila. Não vem ocorrendo roubos ou brigas

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 4
Descreva: O contato é feito pelo tel e o atendimento dos assistentes sociais é bem feito

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Febre, Vômito e Diarréia
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Itupiranga
Distância 18 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga e Cajaseiras
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não há
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? É preciso ligar para itupiranga
Não
em caso de ocorrência
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Bolsa Família
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 1
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Lindalva
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho do Cupu
Principal 2 Pedral do Lourenço
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História: Surgiu com antigos moradores
Não
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festa de Santa Terezinha do Taurí
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Na Vila do Taurí a mais de 100 anos
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome: Festa do Divino
Não
Quem é o responsável e onde mora?
Adonildo Oliveira de Souza (Sogro da Dona Iolanda)

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro X
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva e diferencie seca e Não são muito conservados
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: É bem conservada. Sempre há manutenção

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: As vezes há falta

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Para consumo utilizam água mineral

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: É coletado, mas é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: O sinal não tem qualidade

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho
Educação Vila Taurí
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome José do Nicolau
Atuação Representante
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 3
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
080
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula do Nascimento
Data: 29/01/2018
Localização: Vila do Sr. Alísio - Z61
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Goianésia do Pará
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Emiliano Santos Valente
Sexo: Masculino
Idade: 37 anos
Profissão: Pescador
Endereço: Beira Rio
Telefone: 99203-5962 (Recado com Judite)
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não sube informar. Foi fundada a 15 ou 20 anos

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100 X
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50 X
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Chuva
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75% X
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Bela Alta
Localidade 2 Castanheiro
Localidade 3 Base 1
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Agente de Saúde

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 3
Descreva: Serviço bem atendido

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 4

Descreva: Serviço bem atendido

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Porto de Saúde Provisório
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe no início do inverno
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Tucuruí
Distância 6 horas (rabeta)
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Tucuruí
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros Não há
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não há
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 1
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Comércio do Eliseu
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Muito ruim
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Serviço bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Serviço bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Serviço bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Utiliza fossa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Sinal é bom

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Tucuruí
Trabalho Janarí
Educação Janarí
Saúde Tucuruí
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Sr Alisio
Atuação Fundador da Vila e da Colônia
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
079
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula do Nascimento
Data: 29/01/2018
Localização: Ilha do Sul
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Goianésia do Pará
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não Soube informar

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Chuva
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75% X
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins
Localidade 2 Lago Tucuruí
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota Não soube informar
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota Não soube informar
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota Não soube informar

Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota Não soube informar
Descreva:

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
4 postos de saúde em Jacundá
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Febre e tosse
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Jacundá
Distância 15 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Jacundá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche Não soube informar
Fundamental 1 Não soube informar
Fundamental 2 Não soube informar
Médio Não soube informar
Superior Não soube informar
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não Não soube informar
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros Não há
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Roubo
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim
Qual?
Não X
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não soube informar
Industriais Não soube informar
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não soube informar
Industriais Não soube informar
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não soube informar
Industriais Não soube informar
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva e diferencie seca e Ruim no período de chuvas
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utiliza água de Bica

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utiliza fossa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há sinal

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Jacundá
Trabalho Jacundá
Educação Jacundá
Saúde Jacundá
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 1
3
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
078
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
27/01/2018
Data: 02/04/2207
Localização: Peixe Salgado
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Jacundá
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Francisco das Chagas Souza da Silva
Sexo: Masculino
Idade: 42
Profissão: Pescador
Endereço:
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não soube Informar. Reside na localidade há 12 anos

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim X
Não
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100 X
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50 X
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual:
Sim
Não X
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há atendimento médico em Jacundá. São encamohados para Tucuruí e Marabá

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Há muita falta de Professores

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Há muitos roubos

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Dengue e Gripe
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Jacundá
Distância 85 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Tucuruí e Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Furto
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Furtos
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Bolsa Família
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 2
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Atendimento a turistas
Principal 2 Pesca
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Muitos buracos e falta de pontes
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Há abastecimento mas com interrupções e demora em retonar

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há. Apenas transporte Escolar, mas sem segurança

O que mais falta em relação ao transporte público?
Transporte para o Público geral
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Só há sinal com antena rural

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Jacundá
Trabalho
Educação Jacundá
Saúde Jacundá, Tucuruí e Marabá
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 3
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

2
4
2
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
077
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 28/01/2018
Localização: Vila Deus é Fiel
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Nova Ipixuna
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Antônio de Jesus Oliveira
Sexo: Masculino
Idade: 1981
Profissão: Pescador
Endereço: Vila Deus é Fiel
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não soube informar. Surgiu há cerca de dez anos, mas ele só vive na localidade há 1 ano. Veio convidado pelo
Presidente da Vila

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100 X
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual:
Sim
Não X
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25% X
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Quase não adoecem

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há escolas. Só tem acesso quem pode se locomover de carro até a Localidade de
Terra Prometida

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Não há. Urgências são atendidads em Itupiranga

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe e febre
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Terra Prometida
Distância 6 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Nova Ipixuna
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não há
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Só conseguem atendimento
Não
em Itupiranga em caso de
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim
Qual?
Não X
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 2
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Não há
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: Igreja Católica
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Estradas esburacadas e de tráfego dificil
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Iluminação é ruim

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não contempla todas as ruas

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há. Utilizam água de poço

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Um ônibus que atenda a comunidade
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: O sinal é ruim

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Nova Ipixuna
Trabalho Nova Ipixuna
Educação Nova Ipixuna
Saúde Nova Ipixuna
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Dona Kate
Atuação Representante dos pescadores
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 1
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
076
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula Nascimento
Data: 02/04/2207
Localização: Bairro São Felix
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Marabá
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Luis Alves da Silva
Sexo: Masculino
Idade: 60
Profissão: Pescador
Endereço: Rua Primeiro de Maio
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não soube informar, mas ele veio de Carolina no Maranhão, pois pescando, gostou da região e se estabeleceu

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200 X
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Seca
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Araras
Localidade 2 Jacundá
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Serviço é bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Serviço é bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 4

Descreva: Serviço é bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
2 hospitais e 15 postos
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Dengue e Malária
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Marabá
Distância
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche Não soube informar
Fundamental 1 Não soube informar
Fundamental 2 Não soube informar
Médio Não soube informar
Superior Não soube informar
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não soube informar
Delagacias Não soube informar
Outros Não soube informar
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Assassinatos
Comum 2 Consumo de drogas
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim
Qual?
Não X
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não soube informar
Industriais Não soube informar
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não soube informar
Industriais Não soube informar
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não soube informar
Industriais Não soube informar
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: Igreja de Nossa senhora do Rosário
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor Lita
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Nenhuma é boa
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Sem qualidade

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Valores elevados para pouco uso, já que ficam pouco nas residencias

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Esgoto é direcionado para o Rio

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Despejado no Rio

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Falta de ônibus

O que mais falta em relação ao transporte público?
Falta ônibus
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Serviço precário. Sinal é ruim

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Marabá
Trabalho Marabá
Educação Marabá
Saúde Marabá
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
4
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
075
Arilene Rodrigues dos Santos
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues da Silva
Data: 28/01/2018
Localização: Santa Rosa
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Marabá
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Valdemir Pereira da Silva
Sexo: Masculino
Idade: 60
Profissão: Pescador/Aposentado
Endereço: Praça do Coqueiro (Santa Rosa nº98)
Telefone: 94-991828848
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não soube informar. Veio em 1978 para trabalhar na construção civil se tornando pescador posteriormente

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200 X
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Seca
Sim S
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75% X
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins (Entre Palmas e Tucuruí
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Serviço bem prestado na atual gestão

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Serviço bem prestado na atual gestão

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 2

Descreva: Alto Índice de Latrocínio

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: É muito ruim

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
2 hospitais e 10 postos
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Dengue, Diabetes, Tuberculose
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Marabá
Distância
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé X
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche 10
Fundamental 1 Não soube informar
Fundamental 2 Não soube informar
Médio Não soube informar
Superior Não soube informar
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos X
Delagacias X
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Latrocinio
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Não andam sendo resolvidos
Não
os latrocínios
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Aposentadoria
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não soube informar
Industriais Não soube informar
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não soube informar
Industriais Não soube informar
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não soube informar
Industriais Não soube informar
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Praia do Tucunaré
Principal 2 Praia do Lençol
Principal 3 Praia de Itupiranga
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: Clube de Mãe e Sino Barroco
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História: Clube da Mãe é muito importante para a comunidade e Sino Barroco é Pioneira em
Não
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: São Felix do Baluarte e Maraluar
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
São Félix do Baluarte há mais de 30 anos e Maraluar 18 anos
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão Familia Bujar (no Cabelo Seco)
Contador de histórias
Pintor Reizinho (na Getúlio Vargas)
Escultor
Músico Paulo
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva e diferencie seca e Não estão bem conservadas
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Serviço é bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Serviço é bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utiliza fossa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Serviço é bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Falta de ônibus

O que mais falta em relação ao transporte público?
Falta de ônibus
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Serviço é bem prestado

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Marabá
Trabalho Marabá
Educação Marabá
Saúde Marabá
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 1
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
073
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues Santos
Data: 26/01/2018
Localização: Boca da Rainha
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: João Alves Santos
Sexo: Masculino
Idade: 60
Profissão: Pescador
Endereço: Boca da Rainha
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não soube informar. Está na Localidade há 5 anos.

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Seca
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Boca da Rainha
Localidade 2 Ponta da Ilha
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Só utiliza serviço de saúde em Araguatins

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota
Descreva: Não soube informar

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 3

Descreva: Não há ocorrências

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Não ocorrem
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Araguatins
Distância 200 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Não soube informar
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Roubos
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não Não soube informar

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: Não soube informar
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: Não soube informar
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: Não soube informar
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: Não soube informar
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: Não soube informar
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: Não soube informar
Descreva:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: Não soube informar
Descreva:

O que mais falta em relação ao transporte público?

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: O sinal é ruim

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 1
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
1
1
1
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
072
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 27/01/2018
Localização: Vila Santo Antônio
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Francisco de Morais
Sexo: Masculino
Idade: 64 anos
Profissão: Pescador
Endereço:
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Vive la há 8 anos, mas acredita que surgiu a partir da ocupação para pesca e lavoura

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal 0
Semestral 0
Anual 0
Maior que anual 0
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não X
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Lavoura
complementar 1 Lavoura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25% X
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Muito dificil de alguém adoecer

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 3
Descreva: Atualmente não faltam professores

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
0
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Não há
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Cajazeiras
Distância 8 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Em Cajaseiras
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Bolsa Família
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: Igreja da Vila Santo Antônio
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História: Não conhece
Não
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festival do Voador
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Os professores organizam
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão 0
Contador de histórias 0
Pintor 0
Escultor 0
Músico 0
Colecionador de objetos 0
Cozinheiro 0
Dançarino 0
Outros - descreva 0
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Muitos buracos
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Ruim

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Ruim

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: A água é de poço

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: É jogado nos barrancos ou as vezes incinerado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Só funciona com antenas

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Cajaseiras
Trabalho Cajaseiras
Educação Cajaseiras
Saúde Cajaseiras
Outros
Qual? Itupiranga
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Guior
Atuação Representante
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome 0
Atuação 0
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
4
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
071
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles Silva
Data: 27/01/2018
Localização: Lago da Saúde
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Maria Costa de Souza
Sexo: Feminino
Idade: 34
Profissão: Pescadora/ Dona de Casa
Endereço: Lago da Saúde
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Não soube informar

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Inverno
Sim X
Agricultura - Verão
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera X
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins (Em frente à Propriedade)
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: As crianças estudam na Vila da Saúde, mas a educação é precária, chegando a ter
apenas uma aula por mês

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 2

Descreva: As vezes ocorrem casos de furtos de casas sem ninguém

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Não ocorrem
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Cajaseiras
Distância 2 h 30 min -Barco
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itupiranga
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Furto
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Não há como prestar queixas
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Bolsa Família
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Conversar com os vizinhos
Principal 2 Banho de Rio
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Não há por se tratarem de Ilhas
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Há sinal em algumas áreas

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Cajaseiras
Trabalho
Educação Vila da Saúde
Saúde Vila da Saúde
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 3
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

2
2
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
070
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 27/01/2018
Localização: Água da Saúde
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Itupiranga
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: João Nunes Rodrigues
Sexo: Masculino
Idade: 45
Profissão: Pescador
Endereço:
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Ribeirinho, há 40 anos reside na área cedida pela Eletronorte para moradia

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal
complementar 1 Agricultura
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Novembro a março
Sim X
Agricultura - Inverno
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Lago em frente à propriedade
Localidade 2 Rio Tocantins
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há atendimento médico.

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Há muita falta de professores

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 4

Descreva: Não há policiamento, mas não há ocorrências

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe e Febre
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Cajaseiras
Distância 20 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Itpiranga e Marabá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Bolsa Família
Sim X
Qual?
Seguro Defeso (Suspenso)
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Pesca
Principal 2 Banho de Rio
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Muito esburacado
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não atende a todos

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utilizam água de poço

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Só funciona com uso de antena

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Itupiranga
Trabalho Itupiranga
Educação Itupiranga
Saúde Itupiranga
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
069
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 24/01/2018
Localização: KM 19 do Lago de Tucuruí
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Tucuruí
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Miguel de Oliveira Novaes
Sexo: Masculino
Idade: 40
Profissão: Vaqueiro
Endereço: KM 19 do Lago de Tucuruí
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Trata-se de fazenda em que trabalha há 11 anos (Vivem cerca de 20 Funcionários)

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não X
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva: Área comprada

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Agricultura
Mulher principal
complementar 1 Pecuária
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual:
Sim
Não X
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera Pesca por Lazer
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 4

Descreva: Há 11 anos que vive na localidade não houve ocorrências

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde UPA do KM 11
Distância 8 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Hospita Regional de Tucuruí
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim
Qual?
Não X
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Pesca
Principal 2 Banho de Rio
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva e diferencie seca e Há estrada de terra, mas não é ruim
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há. Apenas com motor

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há. Apenas com motor

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduos são queimados ou levados pelos moradores a um Lixão próximo

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Serviço prestado, mas insuficiente.

O que mais falta em relação ao transporte público?
Transporte com frequência definida e maior
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Serviço bem prestado

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Tucuruí
Trabalho Tucuruí
Educação Tucuruí
Saúde Tucuruí
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 1
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
1
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
068
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 29/01/2018
Localização: Ilha Remancinho - Base 3
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Novo Repartimento
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Eliaco Rodrigues da Cunha
Sexo: Masculino
Idade: 60
Profissão: Pescador/ Aposentado
Endereço: Ilha do Remancinho
Telefone: 992143565
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Na decada de noventa, recebeu a área como indenização por inundação causada pela Eletronorte

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal
complementar 1 Agricultura
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Depende da cultura
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins (Beira)
Localidade 2 Remancinho (Beira)
Localidade 3 Rio Tocantins (Canal)
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: O atendimento é Ruim

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Só há na Vila Brasil

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe e dor de Dente
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Porto Novo
Distância 1 h (Barco)
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Em Jacundá
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Tiroteio
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Ocorrências só são
Não
atendidadas em Porto Novo
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim
Qual?
Não X
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 1
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Pesca
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Não há
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utilizam água do Rio

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Resíduos são queimados

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Jacundá
Trabalho Não há
Educação Não há
Saúde Jacundá
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
067
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 24/01/2018
Localização: Ilha Bom Futuro - Base 1
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Tucuruí
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Marilda Franca de Assis
Sexo: Feminino
Idade: 61
Profissão: Pescadora
Endereço: Ilha Bom Futuro - Base 1
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Em 1994 passara a ocupar a área recebida como indenisação para a desocuparem terra anterior

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Seca
Sim X
Agricultura - Chuvas
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Não há doenças ultimamente

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: As escolas são distantes

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Em caso de necessidade é preciso buscar socorro em Tucuruí

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Não há
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Tucuruí
Distância 40 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Tucuruí
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros Não há
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não há
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Futebol
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: Escola da Comunidade São Pedro
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História: Escola construida pelo moradores e era administrada pela pele prefeitura de Novo
Não
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Não há
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há iluminação pública

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utilizam a água do Rio

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Sinal só alcansa algumas áreas

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Tucurui
Trabalho Tucurui
Educação Tucurui
Saúde Tucurui
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
066
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 24/10/2018
Localização: Colônia de Pescadores em frente ao km 11
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Tucuruí
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: José Mendes
Sexo: Masculino
Idade: 65
Profissão: Pescador
Endereço:
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Após a construção da Barragem

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva: Foi ocupação de terras

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100 X
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50 X
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Março a Julho
Sim
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Lago de Tucuruí
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 3
Descreva: Serviço é bem prestado em Tucuruí

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 3
Descreva: Serviço é bem prestado em Tucuruí

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 2

Descreva: Há muitos roubos

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Posto de Saúde do KM 11
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Não há
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Tucuruí
Distância
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Hospital Regional
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Furto
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Ocorrências não são
Não
atendidas
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim
Qual?
Não X
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Cooperativa/ Associação de Pescadores
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva e diferencie seca e Precisa de melhorias
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Ainda não tem abastecimento mas estão se organizando e arrecadando dinheiro pra
instalar particular

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há.

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: O serviço é bem prestado

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Tucuruí
Trabalho Tucuruí
Educação Tucuruí
Saúde Tucuruí
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Zequiel e Brasil
Atuação Lideranças/Pescadores
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 1
2
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
065
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula do Nascimento
Data: 28/01/2017
Localização: Porto do KM 11
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Tucuruí
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: João Teles
Sexo: Masculino
Idade: 68
Profissão: Pescador
Endereço: KM 11 - Porto dos Pescadores
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Vive em Tucuruí desde 1991, mas acredita que a comunidade se formou logo após a construção da barragem

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50
51 - 100 X
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Chuva
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75% X
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Lago de Tucuruí
Localidade 2 Rio Tocantins
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 3
Descreva: Bem atendido em Tucuruí

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 4
Descreva: Bem atendido em Tucuruí

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 3

Descreva: Bem atendido em Tucuruí

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 3
Descreva: Bem atendido em Tucuruí

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não soube informar, mas é bem atendido em Tucuruí
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Não soube informar
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Tucuruí
Distância
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche 0
Fundamental 1 3
Fundamental 2 1
Médio 4
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos X
Delagacias X
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não há
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim X
Não
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Aposentadoria
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 15
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não soube informar
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Não há
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local: X mas não soube informar
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva e diferencie seca e Vias ruins
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Serviço é bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Serviço é bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 4
Descreva: Serviço é bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 2
Descreva: Utilizam fossa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Serviço é bem prestado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Serviço é bem prestado

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não soube informar
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 3
Descreva: Serviço é bem prestado

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Tucuruí
Trabalho Tucuruí
Educação Tucuruí
Saúde Tucuruí
Outros
Qual? 11 km
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Barbeiro
Atuação Presidente da Associação da Comunidade (km 11)
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 1
4
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
1
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
064
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 29/01/2018
Localização: Ilha do Amor
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Novo Repartimento
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Francisco Mesquita da Silva
Sexo: Masculino
Idade: 25
Profissão: Pescador
Endereço: Ilha do Amor
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
No ano de 1990, surgiu através de pessoas que se mudaram devido à construção da barragem

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim X
Não
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 1
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Chuva
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Ressaca do Pedral
Localidade 2 Ressaca do Pirarucu
Localidade 3 Timbosal
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há (Atendimento na Vila Brasil)

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Gripe
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Tucuruí
Distância 50 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Tucuruí
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X (Vila Brasil)
Fundamental 2 X (Vila Brasil)
Médio X (Vila Brasil)
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos Não há
Delagacias Não há
Outros Não há
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não há
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida? Em caso de necessidade
Não X
desloca-se até Porto Novo
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim
Qual?
Não X
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Pescaria
Principal 2 Banho de Rio
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?

Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Não é bom
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Iluminação é feita a partir de motores

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Iluminação é feita a partir de motores

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utilizam a água do Rio

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utilizam fossas

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduo é queimado

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há. Utilizam barcos partiulares

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há sinal de telefonia

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Tucuruí
Trabalho Tucuruí
Educação Tucuruí
Saúde Tucuruí
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome
Atuação
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
063
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 23/01/2018
Localização:
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Baião
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: José Lopes da Silva
Sexo: Masculino
Idade: Não informou
Profissão: Pescador
Endereço: Ilha do Lacraio
Telefone:
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Fundada a 6 anos quando trocou a área com um vizinho por mão de obra

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim X
Não
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?
Não há

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não X
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 X
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50 X
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Agricultura
Mulher principal Agricultura
complementar 1 Pesca
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 2
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Depende da cultura
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25%
26 - 50%
51 - 75% X
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Rio Tocantins
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há socorro se necessário

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 1
Descreva: Não há merenda e as salas são quentes

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 1

Descreva: Não há segurança. Em caso de emergência é necessário ligar para Breu Branco

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 1
Descreva: Não há

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
1 Posto de Saúde
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Febre, Gripe e diarréia
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Na comunidade
Distância
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Regional de Tucuruí
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio X
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos
Delagacias
Outros Não há
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Não soube informar
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim
Como é atendida?
Não X
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Bolsa Família e Seguro Defeso
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais 10
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais Não há
Serviços Não há
Industriais Não há
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Festa da Roberta
Principal 2 Banho de Rio
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome: Igreja Católica
Não
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: Festa da Roberta
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Ocorre na Vila de Nazaré dos Patos
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva e diferencie seca e Não há
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Falta de energia é constante

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: O fornecimento é ruim

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utilizam água do Rio

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduos são queimados

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há. Transporte é feito por Rabetas e Barcos

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não há
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há sinal suficiente

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Tucuruí
Trabalho
Educação
Saúde Tucuruí
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Domingo Paridade
Atuação Tesoureiro da Associação de Pescadores
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome Associação de Pescadores
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO - LOCALIDADES | DISTRITOS | SUBDISTRITOS

Número do Questionário:
062
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula Nascimento
Data: 23/01/2018
Localização: Ilha do Jiló
Latitude
GPS

Longitude

Município/Distrito: Baião
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: Manoel Barros Bahia
Sexo: Masculino
Idade: 62
Profissão: Pescador
Endereço: Ilha do Jiló
Telefone: 91-988706243
Caracterização da comunidade
Quando foi fundada essa comunidade – ano aproximado (buscar informações sobre o processo histórico de
fundação da localidade )?
Há 42 anos vive na localidade. Chegou por indicação de conhecidos

A fundação da comunidade teve a ver com a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí ou da construção da
Eclusa?
Sim
Não X
Atualmente vocês são atendidos por algum programa ambiental, fruto de impacto ambiental da usina ou eclusa?
Sim
Não X
Quais programas ou ações ambientais?

Qual a frequencia das ações ambientais?
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo especifico do ano (seca/chuva, defeso)?
Sim
Não X
Descreva:

A fundação da comunidade teve a ver com alguma ação de assentamento do INCRA ou Instituto de Terras?

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a comunidade (estimativa de habitantes)?
de 1 - 50 8 pessoas da mesma família
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em média, têm a comunidade (estimativa de número de domicílios)?
de 1 - 10 X
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças de atividades
segundo gênero )?
Homem principal Pesca
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 1 Agricultura
complementar 2 Pecuária
complementar 2 Pecuária
complementar 3
complementar 3
Existe alguma variação dessas atividades ao longo do ano (seca e chuva)?
Qual: Pesca - Seca
Sim X
Não
Se a pesca for uma das atividades principais, quanto ela representa da renda familiar?
até 25% X
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das atividades principais, qual a localidade que ela é praticada?
Localidade 1 Ilha do Jiló
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das localidades e rio (3 figuras - uma pra cada trecho da via navegável)
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Saúde? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: Escola na Rua do Fogo até a 4ª Série. Depois só em Baião ou Tucuruí

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Educação? Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota 2
Descreva: A saúde é ruim, principalmente para vacinação

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Segurança? Dê uma nota de 1 a 4,
Nota 2

Descreva: Na virada do ano peerderam tudo que possuiam em um assalto

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à Assistência Social? Dê uma nota de 1
Nota 2
Descreva: Não existe

Saúde
Quantos equipamentos de saúde disponíveis (hospitais, laboratórios e postos) existem na comunidade?
Não há
Quais são as principais doenças que ocorrem?
Dor de barriga, febre e coceiras
Onde e qual a distância do atendimento regular (consultas)?
Onde Tucuruí
Distância 62 km
Onde e como são atendidos casos de média e alta complexidade (internação)?
Tucuruí ou Baião
Qual meio de transporte usado? (anotar mais de uma alternativa, se houver)
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de educação (escolas e creches) existem na comunidade?
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona X
Outros
As professoras são da comunidade?
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de deslocamento?
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas) X
Carona
Outros

Segurança
Quais os equipamentos da segurança publica (posto policiais, delegacias)
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais comuns nesta comunidade?
Comum 1 Assalto
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não X
Há alguma questão de segurança que se destaca?
Sim X
Como é atendida? Não há providência da polícia
Não
em relação a ocorrências
Assistência Social
A comunidade recebe algum tipo de assistencia social (bolsa família, defeso etc)?
Sim X
Qual?
Bolsa Família
Não
Atividade Econômica | Lazer | Patrimônio
Quantos estabelecimentos existem na localidade?
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais estabelecimentos na localidade?
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma cooperativa na localidade?
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades de lazer da comunidade?
Principal 1 Banho de Rio
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção antiga na localidade ou nas proximidades?
Sim - Nome:
Não X
Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela?
Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores?
Sim - Festa: X
Não
Quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa?
Cirio de Nazaré em Pederneiras
Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias
de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo, Sírio de Nazaré, outros...) ?
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e onde mora?

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de quilombola próxima?
Sim - Nome - Local:
Não X

Infraestrutura
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação às condiçoes de circulação nas vias? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à iluminação das ruas (Existência de
iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Iluminação com motor

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de energia elétrica
dos domicílios. Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Iluminação com motor

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao abastecimento de água (Como é
realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1
muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Abastecimento com água do Rio

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao esgotamento sanitário (Como é
realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Utilizam Fossa

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação à coleta de resíduos sólidos (Existência
ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). Dê uma nota de 1 a 4,
sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Resíduos são queimados ou enterrados

Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação ao atendimento por transporte
público? Dê uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Não há

O que mais falta em relação ao transporte público?
Não sabe dizer
Como você avalia a situação dessa comunidade/bairro/povoado em relação aos serviços de telefonia e internet? Dê
uma nota de 1 a 4, sendo 1 muito ruim e 4 muito bom
Nota: 1
Descreva: Apenas com antena rural

Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores para o atendimento de:
Assistência médica Tucuruí ou Baião
Trabalho Tucuruí ou Baião
Educação Tucuruí ou Baião
Saúde Tucuruí ou Baião
Outros
Qual?
Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade?
Nome Manoel
Atuação Chefe de Família
Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade?
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais frequentes do rio pela comunidade?
(1 - sem relação; 2 - eventual; 3 - pouco frequente; 4 - muito frequente)
Consumo humano 4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros

1
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
33-2
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 26/02/2017
Localização: Sítio Alto do Açaí
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Mora no sítio há mais de 20
anos

Nova Ipixuna

Ivanilda Moura
Feminino
64 anos
Aposentada/ Esposo é
Sítio Alto do Açaí
(94) 991414136

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não x
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50 4 pessoas
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

1

Mulher principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75% X
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Rio Tocantins
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva: Atendimento em Marabá

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Não sabe avaliar

Como você avalia a situação

4

Período de defeso

Nota
4
Descreva: Aqui é muito tranquilo, não
tem policial

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Nunca apareceu ninguém
aqui

Saúde
Quantos equipamentos de
Atendimento em Marabá
Quais são as principais
Ninguém fica doente há
Onde e qual a distância do
Onde Marabá
Onde e como são atendidos
Marabá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas) x
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1

Distância

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
X

Como é atendida?
X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Qual? Aposentadoria

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

X

3
Estrada muito ruim no
inverno, mas no verão é boa

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: N/A

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Energia é ruim, quando
chove ficamos no escuro

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Utilizamos água do rio

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

1

2

4

Descreva: Usamos fossa

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: O lixo é queimado

3

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem transporte público

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Apenas com antena rural o
sinal de telefone

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

Marabá
Marabá
Marabá
Marabá
Qual?

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção X
Recreação X

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
89.0 (161)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 25/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Não sabe informar

Nova Ipixuna
10 metros
José Carlos Ferreira Silva
Masculino
31 anos
Pescador/ Lavrador
Jacarezinho
(94) 99166250

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não x
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

x

mais de 100
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura familiar
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura familiar

Qual:

Sim
Não x
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

x

Lago do Jacarezinho
Lago Amarelo
Lago Grande

1
A comunidade não possui
atendimento a saúde na
comunidade

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: A situação atual é boa

Como você avalia a situação

3

Nota
Descreva: Não possui

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não possui

Saúde
Quantos equipamentos de
Não possui
Quais são as principais
Resfriado
Onde e qual a distância do
Onde Itupiranga
Onde e como são atendidos
Marabá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto x
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas) x
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1 x
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

1

1

Distância 8 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,

Não tem
Não tem
Não tem

x

Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa Família, defeso

1

Comércio do Pires

Praias por volta da

x

Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva e diferencie seca e A comunidade é cortada pela
chuvas: PA Tocantins que em época
de chuva é intransitável
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
4
Descreva: A energia destinada ao
programa "luz para todos" do
governo federal
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: A energia dificilmente falta
nos domicílios

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: A maioria da população
compra água em Itupiranga
para suas necessidades
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento

Nota:
1
Descreva: A maioria utiliza fossas que
são construídas fora de suas
casas
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Alguns queimam, outros
levam para a cidade de
Itupiranga

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: O único transporte público é
a lancha que leva as crianças
a escola

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: Dificilmente os serviços de
telefonia não funcionam

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção

Itupiranga
Itupiranga
Itupiranga
Itupiranga/ Marabá
Qual?

2
1

4
1
4
4

Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

4
1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
58-0 (162)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 25/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Ocupação própri mas será
registrada pelo STU

Marabá

José Salazar da Silva
Masculino
65 anos
Lavrador
Comunidade Tocantins

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
Não existe

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10 30 lotes
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

35

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera x
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Na frente do lote
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
1
Descreva: Não é boa, não tem ninguém
que venha dar assistência

Como você avalia a situação
dessa
Nota
1
Descreva: Não tem, é necessário morar
na cidade Itupiranga

Como você avalia a situação

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Qual:

Agricultura - seca

Nota
Descreva: Não tem

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem assistência

Saúde
Quantos equipamentos de
Não existe
Quais são as principais
Gripe raramente
Onde e qual a distância do
Onde Itupiranga
Onde e como são atendidos
Itupiranga ou Marabá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

1

1

Distância 10 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Roubo

x
Como é atendida?
x

X

Não

Não

Não tem
Não tem

Banhar no rio

x

Sim - História:
Não x
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Qual? Seguro Defeso, Bolsa família

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva e diferencie seca e Não existe, só utilizam o rio
chuvas: como transporte. As ruas
foram feitas pelos próprios
moradores
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não tem abastecimento de
energia, utilizam gerador a
gasolina
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem, trazem água
mineral da cidade para beber
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

1

Descreva: Não existe, utilizam uma
fossa
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Não tem ninguém que
recolha, eles queimam e
enterram

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não teem, cada um tem seu
transporte

O que mais falta em relação
Tudo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Pega bem tanto telefone
como internet, mas não é em
todos os lugares

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

Itupiranga
Itupiranga
Itupiranga
Itupiranga
Qual?
Raimundo Oliveira Sena
Presidente da Associação dos

4
2
3
2
4
4

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
31.0 (155)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 25/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
SPU, foi dividida a muito
tempo, não sabe dizer ao
certo quanto tempo
(Superintendencia do
A
fundação da
da União).
comunidade
Patrimônio
De
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
Não tem ajuda de nenhum
órgão

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Marabá

Izabel Soares dos Santos
Feminino
64 anos
Pescadora
Lago do Macaco
(94) 991047879

X

X

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2 Criação
complementar 3
Existe alguma variação

210

150
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2 Criação
complementar 3

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera x
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Na frente do lote, nos
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
1
Descreva: Não tem assistência de nada

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Não tem

Como você avalia a situação

1

Agricultura - Chuva
Pesca - Seca

Nota
1
Descreva: Não tem seguração a muito
roubo, não pode sair que
carregam tudo
Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

Saúde
Quantos equipamentos de
Não existe
Quais são as principais
Gripe, febre
Onde e qual a distância do
Onde Marabá
Onde e como são atendidos
Marabá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

1

Distância 2 horas de barco

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Roubo (rabeta e barco)

X

X

Como é atendida? Roubo de rede

X

Qual? Seguro Defeso

Não

Não tem
Não tem

Banhar no rio
Visitar os vizinhos
Jogar baralho

x

Sim - História:
Não x
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e Não existe vias feitas, só
chuvas: caminho feitos pelos
próprios moradores
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Usam gerador a gasolina

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem abastecimento de
energia, utilizam gerador a
gasolina

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não existe, trazem água
mineral da cidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

1

1

Descreva: Jogam as coisas no mato ou
no rio
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Não tem, é queimado e
enterrado

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não existe deslocamento e
por carona ou barco próprio

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não pega em todos os
lugares

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

2

Marabá
Marabá
Marabá
Marabá
Qual?
Helder Souza
Associação dos pescadores

4
1
2
4
4
4

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 28/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Longitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Surgiu por volta de 1999, e
os moradores vieram devido
mudação

Breu Branco

Raimundo Barros de Sousa
Masculino
52 anos
Pescador
Vila Polo Pesqueira

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim x
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
Não tem

Qual a frequencia das ações
Mensal Não tem
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim x
Não
Descreva: No período de seca, as
pessoas vão trabalhar nas
lavouras
A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

1100 moradores

250 casas
Mulher principal Pesca
complementar 1 Lavoura
complementar 2
complementar 3

Pesca
Lavoura

X

Qual:

x

Rio Pucuruí
Rio Castanheira
Rio da Direita

2
Falta muito medicamento

Como você avalia a situação
dessa
Nota
3
Descreva: A educação é boa porque os
professores não faltam

Como você avalia a situação
Nota

1

Lavoura

Descreva: Não tem, se acontecer
alguma coisa fica por isso
mesmo
Como você avalia a situação
Nota
4
Descreva: Atende sempre que precisar

Saúde
Quantos equipamentos de
Posto de Saúde
Quais são as principais
Gripe
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Novo Repartimento
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Polo pesqueiro

x
x

x - Escola Nova Canaã
X

x

x

x

Distância 500 metros

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,

Não tem
Não tem

Morte por tiros, arma de

X
Como é atendida?
X

X

x
x

Comercial Carvalho
Não tem

Não tem
Não tem
Não tem
Jogo de bola

Assembléia de Deus

Foi criada através dos

Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome: Festa da Igreja
Não
Quem é o responsável e
Pastor Ciro Muniz

Qual? Bolsa família, defeso

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e Não tem estradas
chuvas:
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não tem iluminação em
todos os postes

1

2

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Falta energia todos os dias

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Poço artesiano

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem

2

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Nem sempre os carros
passam para recolher
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Nem sempre vem, o
transporte quebra muito

1

1

O que mais falta em relação
Um ônibus novo para
transportar os alunos
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não é bom o sinal, só através
de antena e não tem internet

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

Novo Repartimento
Vila Polo Pesqueiro
Vila Polo Pesqueiro
Novo Repartimento
Qual?

Ivandir
Presidente da Colônia

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

x
x
x
x

Rio Pucuruí

P - Pesca Rio da Direita
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
77-0
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 27/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Ocupação própria - 12 anos
de ocupação

Breu Branco

Ducinelios Meireles Sauto
Masculino
65 anos
Pescador, Agricultor (Dendê)
Vila Taiguara
(91) 93259504

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
X - espera indenização da
Não Eletronorte por ter alagado
umas partes da propriedade
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

Longitude

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA
Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50 5 por residência
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Agricultura
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

20

Mulher principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

Como você avalia a situação
dessa
Nota

x

Moju
Lago da Usina

1
Não tem

1

Agricultura - Chuva
Pesca - Seca

Descreva: Não tem, tem que ir de barco
para Breu Branco

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

1

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

1

Saúde
Quantos equipamentos de
Não existe
Quais são as principais
Gripe, febre
Onde e qual a distância do
Onde

Placas do Pitinga, Breu
Branco

Onde e como são atendidos
Breu Branco
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto x
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus x
Carro/ moto
Barco (ano todo) x
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim

Distância

1 horas de carro

Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Não tem
Não tem

X

Como é atendida?
x

X

Não

Nadar
Pescar
Visitar os vizinhos

x

Sim - História:
Não x
Há na localidade ou região

Qual? Seguro Defeso, bolsa família

Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e Não
chuvas:
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:

1

1

1

1

Descreva: Água do rio através de
bomba
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Queimam os resíduos

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

1

1

1

O que mais falta em relação
Tem só o transporte a partir
de Placar de Pitinga
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não soube dizer, pois não
tem telefone

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio

1

Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Qual?
Domingos

Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

4
1
4
4
4
4
1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 27/02/2017
Localização: Ilha do Rabo de Pó
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Estamos aqui desde a
construção da Usina
Hidrelétrica

Breu Branco

Benedito Vieira Soares
Masculino
67 anos
Pescador
Ilha do Rabo de Pó
(94) 991659275 - Dona

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim X
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50 3 pessoas
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

1

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50% x
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Trecho da Madalena
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
1
Descreva: O atendimento é em Tucuruí,
muito ruim

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Não soube informar

Como você avalia a situação

Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Qual:

no defeso

Nota
Descreva: Não tem segurança, aqui
nunca apareceu nenhum
policial
Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

Saúde
Quantos equipamentos de
Atendimento em Tucuruí
Quais são as principais
Ninguém fica doente aqui
Onde e qual a distância do
Onde Tucuruí
Onde e como são atendidos
Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2

1

Distância Não soube informar

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
X

Como é atendida?
X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Qual? Defeso

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: N/A

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: Água do rio é utilizada para
tudo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

4

Descreva: Aqui temos privada

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
2
Descreva: Queimado todo tipo de lixo

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: N/A

O que mais falta em relação
N/A
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Aqui pega mais ou menos
com antena rural

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

3

Tucuruí
Tucuruí
Tucuruí
Tucuruí

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção X
Recreação X

Qual?

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
004
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 27/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Não sabe informar

Breu Branco
20 metros
José da Silva Conceição
Masculino
33 anos
Servente
Bairro Novo Horizonte, Rua
(94) 991762606

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim x
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não x
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200 62000 habitantes
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Serviços Públicos
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não x
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
3
Descreva: A cidade possui vários postos
de saúde e um hospital

Como você avalia a situação
dessa
Nota
4
Descreva: A cidade possui várias
escolas, onde o serviço é
classificado como muito bom
Como você avalia a situação

Mulher principal Dona de Casa
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Qual:

Nota
3
Descreva: A cidade possui uma
delegacia e o policiamento é
frequente nas ruas
Como você avalia a situação
Nota
Descreva: A cidade possui assistênci
social de quallidade

Saúde
Quantos equipamentos de
1 hospital, 1 UPAe vários
Quais são as principais
Febre, dengue
Onde e qual a distância do
Onde Própria cidade
Onde e como são atendidos
Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X
X
X

X
X

X

4

Distância

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,

1 Delegacia que funciona

Roubo
Assassinato

x

Como é atendida?
X

X

Vários comércios
1 indústria
Fenix, Aline
Prefeitura

Não tem
Não tem
Não tem
Praias

x

Qual? Bolsa Família, defeso

Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva e diferencie seca e A cidade é praticamente toda
chuvas: asfaltada
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
3
Descreva: A iluminação nas ruas é de
boa qualidade, sendo a rede
Celpa o provedor do serviço
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: A energia elétrica nos
domícilios funciona e
dificilmente gera algum
problema
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: A cidade possui água
encanada nos domicílios
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento

3

3

Nota:
3
Descreva: A maioria dos domicílios
possuem banheiro dentro
das casas, não utilizam fossas
abertas
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
3
Descreva: A cidade possui coleta
diaramente de lixo por um
carro coletor da prefeitura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: O transporte público é de
boa qualidade, utilizam a
viação Tucuruí que faz o
transporte dos passageiros
O que mais falta em relação

Não soube informar
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: O serviço de telefonia e
internet funciona bem
diariamente

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção

3

Tucuruí
Tucuruí
Breu Branco
Tucuruí
Qual?

1
2
1
3
3

Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

4
1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
69-1
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 27/02/2017
Localização: Sítio JK
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Está na localidade há 110
anos

Breu Branco

Samuel Domingos de Oliveira
Masculino
45 anos
Funcionário Público
Travessa Professor Batista,
(94) 991442528

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim X
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Funcionário Público
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

4

1

Mulher principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim
Não X
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

3
Boa

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Boa

Como você avalia a situação

3

Nota
Descreva: Não existe

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não existe

Saúde
Quantos equipamentos de
Atendimento em Breu
Quais são as principais
Não tem registro
Onde e qual a distância do
Onde Breu Branco
Onde e como são atendidos
Marabá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

1

1

Distância 26 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

N/A
N/A
N/A

Assassinato
Furto

X

Como é atendida?

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Qual? Bolsa família

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

X

3
As vias são boas no verão,
porém ruins no inverno

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: N/A

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Muito boa

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Muito boa

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

4

3

4

Descreva: Fossa séptica

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
3
Descreva: Parte dos resíduos é
queimada, outra parte
levamos para Breu Branco
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não há transporte

1

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: Sinal de telefonia, muito boa

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção X
Recreação X

Qual?

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
66-1
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 27/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
A comunidade foi fundada
por volta do ano de 1995

Breu Branco (Vila Bom
585 metros
João de Jesus Santos
Masculino
60 anos
Agricultor
Breu Branco (Vila Bom
(94) 992667192

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim X
Não
Descreva: O INCRA demarcou as terras

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

cerca de 60 pessoas

Volta de 20 domicílios

Mulher principal Agricultura
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 3

Agricultura
Pesca

Sim
Não X
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
1
Descreva: A comunidade é atendida na
Vila das Placas, a 8 km da
comunidade
Como você avalia a situação
dessa
Nota
4
Descreva: A comunidade não possui
escola, mas a prefeitura
disponibiliza um ônibus para
levar as crianças à vila mais
Como você avalia a situação

Qual:

Nota
Descreva: Não possui segurança
alguma

1

Como você avalia a situação
Nota
3
Descreva: Uma assistente de saúde
frequenta uma vez por mês a
comunidade
Saúde
Quantos equipamentos de
Não possui
Quais são as principais
Febre
Onde e qual a distância do
Onde Placas
Onde e como são atendidos
Tucuruí/Breu Branco
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Táxi
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus x
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus x
Carro/ moto
Barco (ano todo)

Distância 9 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,

Não tem
Não tem
Não tem
Roubo
Assassinato

X
Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa Família, defeso

2

Não tem
Não tem
Não tem

x

Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva e diferencie seca e A comunidade possui ruas de
chuvas: chão batido e sofrem no
inverno com a lama nas
estradas e com a poeira no
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
2
Descreva: Possui iluminação nas ruas,
mas sofre frequentemente
com a falta de energia. A
Celpa é o provedor do
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Possui iluminalção nos
domicílios, mas
frequentemente falta
energia
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: A comunidade utiliza água de
um poço artesiano, sendo a
mesma distruibuida por
encanamento a comunidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento

Nota:
1
Descreva: A maioria das casas possuem
banheiros fora de suas
residências, sem nenhum
tipo de tratamento
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
3
Descreva: A prefeitura disponibiliza um
carro coletor de lixo, passa
duas vezes na semana
coletando o lixo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: O único transporte público é
o ônibus que leva as crianças
à escola
O que mais falta em relação
Não sabe informar
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: Os serviços de telefonia
pegam bem, mas de vez em
quando devido a alguma
chuva param de funcionar
Qual município ou localidade
Assistência médica Breu Branco/Tucuruí
Trabalho Breu Branco
Educação Vila das Placas (Breu Branco)
Saúde Breu Branco/Tucuruí
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
1
1
Lançamento de esgoto/ lixo

Irrigação
Pesca
Locomoção

2
3
3

Qual?

Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

2
1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
010-3
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 26/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Longitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Por volta de 1985, surgiu
através de um alagamento, ai
as pessoas tiveram que
mudar rapidamente
A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
Não tem

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Goianésia do Pará

Antonio de Padua Miranda
Masculino
41 anos
Pescador
Vila Santa Rosa (Jacundar)

X

X

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem

X
Deu entrada mas nunca saiu

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

417 habitantes em média

210 casas em média
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Pesca

Qual:
X

X

Jacunda João Valentin
Bacuri, Jantra
Novo Repartimento

1
Tem posto de saúde, mas
não tem remédio e nem
sempre tem atendimento

Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: Não é muito bom devido os
professores não serem da
comunidade
Como você avalia a situação
Nota

1

Descreva: Tem posto delegacia, mas
não tem os policiais para
fazer o atendimento da
comunidade
Como você avalia a situação
Nota
4
Descreva: Sim, todo mês ela vem
atender as famílias

Saúde
Quantos equipamentos de
Posto de Saúde - OS
Quais são as principais
Gripe
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Jacunda, Goianésia
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Porto Novo

X

Escola Mocajuba
X

x

X

x

Distância 18 km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
No clube aberto, há 2 anos,
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Não

x
x

Morte por tiros e faca

X
Como é atendida?
X

Qual?
x

3

Comércio Pantanal
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Banho na torneira
Açaizal

X

X
Clube

X

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva e diferencie seca e No verão é melhor, já no
chuvas: inverno tem muito atoleira
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não é muito boa ruas muito
escuras
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não é muito boa, falta muita
energia

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Dos rios e poços

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem tratamento

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
2
Descreva: Tem o carro da prefeitura
que sempre pega e enterra,
joga no lixão
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Só tem um transporte qe faz
o translado escolar

O que mais falta em relação
Microônibus ou carro para
facilitar o deslocamento das
pessoas
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem, só pega na antena

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

Porto Novo
Jacunda João Valentin
Vila Santa Rosa
Porto Novo
Qual?
Não tem

Não tem

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

X
X
X

Rios Jacunda

P - Pesca Jacundázão
C - Consumo humano Rio Tocantins
I - Irrigação Rio Tocantins
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
53.1
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 27/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
30 anos, assentamento
invasão, depois foi
cadastrada pelo INCRA

tupiranga

Maizaniel Ribeiro de Souza
Masculino
51 anos
Pescador
Santa Taninho

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50 5 pessoas
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

40

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X

No arredor da propriedade
Na área da saúde

1
Não tem ninguém que venha
atender, tinha uma pessoa
que atendia mas deixou de
atender

Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: Na vila próxima, vai só até a
quarta série, vão de canoa

Como você avalia a situação

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Qual:

Agricultura - Ano todo
Pesca - menos na piracema

Nota
Descreva: Não existe

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem assistência

Saúde
Quantos equipamentos de
Não existe
Quais são as principais
Febre
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Itupiranga
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona

Itupiranga

X

X
X

Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X

X

X

X
X
X

1

1

Distância 4 km por terra

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Não tem

Roubo, mas pouco frequente

X

Como é atendida?

X

Não, só em Cajazeiras

Qual? Bolsa família, defeso

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva e diferencie seca e Não tem vias feitas, estradas
chuvas: construídas pelos moradores
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não existe

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: No inverno não pode chover
que cai o abastecimento

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Utilizam a água do rio para
todas as necessidades
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

1

Descreva: Não tem

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Não existe. Queimam

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

1

1

O que mais falta em relação
Tudo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Só com antena própria

Qual município ou localidade
Assistência médica Itupiranga
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

2

Qual?

4

4
4
4
4

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
023-3
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 25/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
25 de março de 1930 foi
celebrado a 1ª missa, em
1979 ocorreu uma remoção
de pessoas, mas algumas
A
fundação outras
da comunidade
receberam
não
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Itupiranga

Maria Elisabethy Silva
Feminino
63 anos
Aposentada
Rua Santa Terezinha

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 100 casas
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

130

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X

Abaixo do Lourenção
Volta Redonda

1
em um agente de saúde, mas
não tem posto de saúde

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Tem um colégio muito,
merenda boa

Como você avalia a situação

4

Antes era melhor. Hoje é
ruim, tanto na seca quanto na

Nota
3
Descreva: Não tem policial, mas aqui é
bem calma

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

Saúde
Quantos equipamentos de
Atendimento em Itupiranga
Quais são as principais
Cinkungunya, diarréia
Onde e qual a distância do
Onde Itupiranga
Onde e como são atendidos
Marabá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X
X

X
X

X
X

X
X

1

Distância 19 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

X

Não tem

Não há registros

X

Como é atendida?
X

X

3
8 bares

Mercearia Jacinto
Bar da Graça

N/A
N/A
N/A
Banho no rio

Igreja Santa Terezinha

Sim - História:
Não x
Há na localidade ou região
Sim - Festa: Festejo Santa Terezinha
Não
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Qual? Bolsa família, defeso e

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Dona Aparecida
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

Festejo Santa Terezinha

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

X

1
Muitos buracos

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Quase não tem, luz mesmo
só nas casas
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Falta muita energia, no
período de chuva é pior

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Tem um poço, mas no verão
ficamos sem água
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

3

Descreva: A maioria das casas é fossa

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Juntamos no fundo do
quintal e queimamos, a
prefeitura parou de recolher
em setembro do ano passado
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Muito ruim, carro cheio e
velho

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Muito ruim, telefone só
funcioa com antena rural,
mas internet nãofunciona

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

1

Itupitanga
Itupitanga
Itupitanga
Itupitanga
Qual?

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção X
Recreação X

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
83.0 (157)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 25/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Não sabe informar

Ipixuna

Adison Elias Barbosa
Masculino
64 anos
Pescador/ Lavrador
Praia do Meio
(94) 991972533

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20 Por volta de 20 moradores
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Agricultura familiar
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura familiar
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X - 70%

Praia do meio, Tucuruí
Itupiranga
Ponto Novo
Santa Rosa

1
Não possui atendimento, o
médico na própria
comunidade

Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: O local possui uma escola,
onde o ensino é observado
como bom pela comunidade
Como você avalia a situação

Pesca: seca
Agricultura: chuva

Nota
Descreva: Não possui

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não possui

Saúde
Quantos equipamentos de
Não possui
Quais são as principais
Chikungunya, resfriado
Onde e qual a distância do
Onde Marabá
Onde e como são atendidos
Marabá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

1

1

Distância 4 horas

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,

Não tem
Não tem
Não tem
Roubo
Assassinato

X
Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa Família, defeso

1

Comércio do José Pires

Não tem
Não tem
Não tem
Próprio Rio

Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e A comunidade não possui
chuvas: vias públicas, moradores
vivem distantes uns dos
outros
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não possui

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: A maioria possui energia
elétrica advinda a motor

1

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Bebem água do próprio rio,
utilizam o "pote"
(instrumento feito de barro)
para armazenar a água.
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento

Nota:
1
Descreva: A maioria das pessoas
possuem banheiros foras de
suas casas, sem tratamento
algum
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: A maioria das pessoas jogam
o lixo ou no rio ou queimam
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não possui transporte
público

1

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: O serviço de telefonia
funciona precariamente

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção

1

Marabá
Marabá
Ipixuna
Marabá
Qual?

4
2

4
1
4
4

Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

4
1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
81.0
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 25/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Não sabe informar

Itupiranga
10 metros
João Bernadino dos Santos
Masculino
66 anos
Pescador/ Lavrador
Praia Alta
(94) 991485156

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

X

X

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75% X - Até 90%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Pescam no rio mesmo
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
1
Descreva: A comunidade como fica
distante da Praia Alta, não
possui posto de saúde, só na
comunidade mesmo que
Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Não sabe informar

Como você avalia a situação

Mulher principal Pesca
complementar 1 Lavrador
complementar 2
complementar 3

Pesca
Lavrador

Qual:

Pesca: seca
Lavoura: chuva

Nota
Descreva: Não possui

1

Como você avalia a situação
Nota
3
Descreva: A comunidade possui
raramente a visita de
algumas assistentes sociais
Saúde
Quantos equipamentos de
1 a 1km de Praia Alta fica o
Quais são as principais
Chikungunya
Onde e qual a distância do
Onde Itupiranga
Onde e como são atendidos
Itupiranga
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

Distância 8 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,

Não tem
Não tem
Não tem

X
Como é atendida?
X

X

Não tem
Não tem
Não tem
Próprio Rio

Qual? Bolsa Família, defeso

Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e Não sabe informar
chuvas:
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Nas ruas não há energia mas
na própria vila há
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não possui energia

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Utilizam água do próprio rio
para suas necessidades
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento

Nota:
1
Descreva: Os banheiros são construídos
fora das casas, sem nenhum
tratamento
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: O lixo é queimado pela
população
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não possui transporte
público

1

1

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Os serviços de telefonia
funcionam bem

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção

4

Itupiranga
Itupiranga
Itupiranga
Marabá

Qual?

4
2

4
1
4
4

Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

4
1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
57-1 (153)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 25/02/2017
Localização: Chácara Maratá
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
A família está no local desde
2002

Marabá

Felipe Sousa Verçosa
Masculino
15 anos
Estudante
Chácara Maratá
(94) 991338979 falar com

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50 5 pessoas
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Comercio
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

1

Mulher principal Comércio
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim
Não X
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X

N/A
N/A
N/A
N/A

1
Ruim

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Boa

Como você avalia a situação

3

Nota
Descreva: Boa

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

Saúde
Quantos equipamentos de
Atendimento em Marabá
Quais são as principais
Não tem registro de doença
Onde e qual a distância do
Onde Marabá
Onde e como são atendidos
Marabá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

3

1

Distância 15 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
Não há registros

X

Como é atendida?
X

Qual?
X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

X

Sim - História:
Não x
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

X

4
Muito boa

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: N/A

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Boa não falta

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Boa pois temos poço

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

3

3

3

Descreva: Possuímos fossa

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Levamos para a cidade

2

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não sabe responder

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Sinal aqui é bom

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

4

Marabá
Marabá
Marabá
Marabá

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação X

Qual?

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
94.0 (151)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 25/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Não sabe informar

Ipixuna

Rozeno Martins dos Reis
Masculino
38 anos
Pescador/ Lavrador
Comunidade São Sebastião

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim X
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

Por volta de 800 moradores

Por volta de 100 residências
Mulher principal Pescadora
complementar 1 Lavradora
complementar 2
complementar 3

Pescador
Lavrador

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X - 70%

Lago de Carumbí
Lago do Carrapato
Lago das Piranhas

1
A comunidade não possui
assistência médica

Como você avalia a situação
dessa
Nota
3
Descreva: A comunidade possui duas
escolas (Sol Poente), onde os
filhos dos moradores
frequentam
Como você avalia a situação

Pesca: seca
Agricultura: chuva

Nota
Descreva: Não possui

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não possui

Saúde
Quantos equipamentos de
Não possui
Quais são as principais
Resfriado (gripe), dengue
Onde e qual a distância do
Onde Marabá
Onde e como são atendidos
Marabá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X
X

X

X

X

1

1

Distância 3 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Não tem
Não tem
Não tem
Roubo
Assassinato

X
Como é atendida?
X

X

5

Restaurante na doca

Não tem
Não tem
Não tem
Futebol de campo
Próprio Rio Tocantins

X

Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Julho e junho, não soube

Qual? Bolsa Família, defeso

X - Festejo de São Joaquim

Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva e diferencie seca e A comunidade possui mas de
chuvas: chão batido, onde a
circulação de pessoas fica
inviável no inverno
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
3
Descreva: Um pouco distante da
comunidade há ruas onde
possui iluminação mas em
alguns pontos da
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: A comunidade possui
iluminação nos domicílios
mas há bastante falta de
energia durante todo ano
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Alguns moradores possuem
poços artesianos e os outros
moradores que não
possuem, pegam água desse
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento

Nota:
1
Descreva: A maioria dos domicílios não
possui esgotamento
sanitário, utilizam banheiros
fora de suas casas
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: O lixo é queimado ou jogam
na floresta
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não possui transporte
público, só a lancha da
prefeitura de Marabá que
leva as crianças para a escola
O que mais falta em relação

Falta melhoria nas estradas
que interligam a comunidade
a Marabá
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Os serviços de telefonia
funcionam precariamente

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção

Marabá
Marabá
Marabá
Marabá
Qual?
Giovan Gomes da Silva
Presidente da comunidade
Não possui

4
2
1
4
4

Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

4
1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
76-2 (109)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 20/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Longitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Surgiu por volta de 1991, a
comunidade foi criada
através de um grupo de
pescadores
A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
Não tem

Breu Branco

Nilson Correa Mendes
Masculino
79 anos
Aposentada
Sítio Boa Vista

X

X

Qual a frequencia das ações
Mensal Não tem
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não X
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

x

x

X

Qual:

X

Rio Tocatins

1
Quando a família se
locomove de barco e depois
de carro para Tucuruí para
fazer seus atendimento

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Se torna difícil porque os
professores não são da
comunidade
Como você avalia a situação
Nota

Mulher principal Dona de casa
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 3

Pesca
Roça

1

1

Plantil

Descreva: Não tem policiamento

Como você avalia a situação
Nota
2
Descreva: Sim, os assistentes fazem
suas visitas todo mês, isso
quando não acontece
imprevisto devido ao
Saúde
Quantos equipamentos de
Não tem
Quais são as principais
Malária, diarréia, vômito,
Onde e qual a distância do
Onde Tucuruí
Onde e como são atendidos
Hospital Regional de Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche Escola Castro Alves
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Distância 1 hora

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Não ocorrem
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e

Não tem
Não tem

Morte por tiros

X
Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa família, defeso

3

X
X

Não tem
Não tem
Não tem

Igreja de Santa Ana

Surgiu através dos

X

X

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e Ele afirma que está muito
chuvas: bom, sem problemas

4

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
2
Descreva: Por não ter iluminação em
toda comunidade, algumas
casas ficam escuras
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Ainda não tem em todas as
casas, não tem uma boa
oscilação, as vezes cai a
energia
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem tratamento das
águas, ou seja, são utilizados
dos rios
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem tratamento

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Queimados

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Não é muito bom devido a
falta, nem sempre tem o
transporte

O que mais falta em relação
Ruim, pois sempre falta
regularidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Nem sempre tem o sinal

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome Não tem
Atuação
Quais outras
Nome Não tem
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano X
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção
Recreação X
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação X

2

Qual? Tucuruí

P - Pesca X
C - Consumo humano X
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros X

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
43-2(141)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Em torno de 1700 com
algumas casas, pois como são
descendentees de escravos,
antigamente eram muitas
A
fundação
da comunidade
casas
grandes,
muitas
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Baião

Rosivaldo Monteiro
Masculino
38 anos
Funcionário Público
Vila Itaperucu, 1ª rua
(91) 988701984

X

X

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

305 habitantes

50 casas
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

90%

Rio Bacuri
Rio Acari-pucu
Rio Pirununga

3
Posto de saúde

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Escola Boa

Como você avalia a situação

4

Período de defeso

Nota
Descreva: Tem ronda, 3 vezes na
semana

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem atendimento

Saúde
Quantos equipamentos de
Posto de saúde
Quais são as principais
Febre, diarréia
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Cidade Baião
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona

Baião

X
X
X

Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X

X

X

X

2

1

Distância 4 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Não tem
Não tem

Não se aplica, não tem

X

Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa família, defeso,

4
1

Mercadinho Salomão
Bar Ferreira Santos

Não tem
Não tem
Não tem
Banho no rio

X - Todas as construções

Sim - História:
Não x
Há na localidade ou região
Sim - Festa: Festa do Camarão
Não
Quando e onde ela ocorre,
3º domingo de Maio, ocorre
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Rosivaldo
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

Festa Camarão

X

X

X- todos descendentes

3
Porém precisa melhorar

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
2
Descreva: Precisa melhorar pois tem
pontos escuros
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: Tem problemas no período
de chuvas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Água do poço artesiano

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

4

3

Descreva: Fossas na sua maioria

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Resíduo queimado, não tem
coleta públlica
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Muito ruim, só funciona o
escolar

1

O que mais falta em relação
Não sabe falar
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Muito bom de sinal

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

4

Baião
Baião
Baião
Baião
Qual?

1
3
1
4
4
4

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
41-2 (149)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Simone Pereira de Almeida
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Desde 1979, formada por
familiares

Baião/ Rua do Fogo

Evandro Marcos Barbosa
Masculino
57 anos
Pescador
Vila Jutui Baixo
(91) 88582844

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
Não tem programas
ambientais

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não X
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
300
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
29
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Trabalhadores de carteira
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não X
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
70%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Lago Santa Luzia
Localidade 2 Lago Poço da Pedra
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
1
Descreva: A comunidade se desloca
para o município de Baião

Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: Existe uma escola 1ª a 4ª
série e da 5ª ao ensino médio
em Baião
Como você avalia a situação

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Qual:

Nota
2
Descreva: Moradores se deslocam até
Baião quando precisam

Como você avalia a situação
Nota
1
Descreva: Moradores se deslocam até
Baião quando precisam

Saúde
Quantos equipamentos de
Não existe nenhum tipo de
Quais são as principais
Febre, dor de cabeça
Onde e qual a distância do
Onde Baião
Onde e como são atendidos
Baião
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

Distância 4 horas de barco

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Não tem equipamento de
Não tem

Tiroteio
Afogamento

X
Como é atendida?
X

X

1

Comércio do Reginaldo

Não tem
Não tem
Não tem
Festa em casa mesmo

X

Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Qual? Bolsa família, defeso

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor X
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e Não tem estrada
chuvas:

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não tem iluminação pública

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Apenas iluminação de motor

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Consome água do próprio rio

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

1

Descreva: Não tem esgotamento
sanitário
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Queimam os resíduos no
quintal
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem nenhum tipo de
transporte público

2

1

O que mais falta em relação
A comunidade necessita de
um barco mais potenta para
um caso de emergência
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Funciona a operadora Oi

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

Baião

Qual?
Arildon
Pescador
Associação Apovo
Atingidos pela Barragem

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

2

X
X
X
X

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
16-2
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
28 de julho de 1885, os
escravos entraram na mata,
fugindo dos índios, se
fixaram próximo do rio
A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Baião

Hélio de Souza Vieira
Masculino
43 anos
Professor
Rua Beira Rio, s/n
(91) 987264336/(91)

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Agricultura
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

2200

370
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X

Rio Muricizal, rio Japirica
Rio Perema, Rio paciência
Rio Pitaral
Rio Marajo

1
Não tem médico

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Falta qualificação dos
professores

Como você avalia a situação

3

No verão é melhor de peixe

Nota
1
Descreva: Péssimo, mais de 3 semanas
sem policiamento

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem, não existe

Saúde
Quantos equipamentos de
Posto de saúde
Quais são as principais
Febre, diarréia
Onde e qual a distância do
Onde Baião
Onde e como são atendidos
Cidade Baião
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X

X
X

X

X

1

Distância 2h30

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Briga comum

X

Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa família, defeso,

14

Comércio Viena

Escola Antiga

Sim - História:
Não x
Há na localidade ou região
Sim - Festa: Festa Santo Augustinho,
Não
Quando e onde ela ocorre,
90 anos, 85 anos, 7 anos
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Hélio
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

X
X

X- Associação Marizal de

1
Inverno, muita lama, no
verão há poeira

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Péssima, iluminação
precária, não atende toda a
comunidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: É boa

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Tem poço artesiano

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

4

4

4

Descreva: Maior parte das casas
possuem privada
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Coleta feita 3 vezes por
semana e destinado em um
terreno próximo a
comunidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Ruim, não existe

O que mais falta em relação
Um empresário que queira
investir
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: O sinal de telefone e internet
é pontual

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

Baião

Qual?
Inácio Gonçalves
Prefeito Distrital
Hélio
Representante da

1
1
1
4
4
4

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
24-3 (138)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Simone Pereira de Almeida
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Ano 1971

Baião

Eliel Gonçalves Vergolino
Masculino
32 anos
Pescador
Vila Baixinha

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
Não tem programas
ambientais

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não X
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Agricultura
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

300

95

Qual:

Sim
Não X
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

Mulher principal Agricultura
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 3

X

Imbauba (Lago)
Acari-puru

2
Moradores se deslocam para
a cidade de Baião para serem
atendidos

Como você avalia a situação
dessa
Nota
3
Descreva: A comunidade tem escola de
1ª a 8ª série.
Ensino médio vai a outra
comunidade de barco
Como você avalia a situação

Nota
2
Descreva: O policiameno de Cametá faz
ronda na comunidade

Como você avalia a situação
Nota
2
Descreva: Moradores se deslocam até
Baião para serem atendidos
pela assistente social
Saúde
Quantos equipamentos de
Não há equipamentos de
Quais são as principais
Febre, diarréia, vômito
Onde e qual a distância do
Onde Baião
Onde e como são atendidos
Baião - Hospital São Joaquim
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X

X

X

X

Distância 1 hora de barco

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:

Não tem
Não tem

Confusão, brigas

X

Como é atendida?
X

X

5 - 2 bares e 3 comércios

Mercearia Capilá

Não tem
Não tem
Não tem
Futebol

Escola Norma Guilhom

A comunidade mesmo que
contruiu em 1971, Guilhom

Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa: Festa da Padroeira Santa
Não
Quando e onde ela ocorre,
Mês de agosto, desde
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Qual? Bolsa família, defeso

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Comunidade
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

Festa Junina

X

2
Estrada de chão não tem
sinalização, há muitos
buracos

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não há iluminação nas ruas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Falta muita energia nas casas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: A comunidade tem poço
artesiano
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

3

2

Descreva: A comunidade não possue
nenhum sinal de tratamento
de esgoto sanitário
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: A comunidade enterra os
resíduos
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem nenhum tipo de
transporte público

O que mais falta em relação
Que a prefeitura pode
fornecer pelo menos um
barco para levar os jovens
ara a escola ensino médio
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Funciona operadora Claro

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

1

2

Baião

Qual?
Martinha
Coordenadora da
Associação Aspeac
Pesca

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

2

X
X
X
X

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
94.1
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 24/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Não sabe informar

Repartimento
20 metros
Antônio Alves Ponte
Masculino
60 anos
Pescador
Funai
(94)991715594

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

X - 35 a 40 habitantes

X - até 25 casas

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura familiar
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura familiar

X - 70%

Inferninho
Cajueiro
Castanheira
Cametá

1
Não possui nada envolvendo
a saúde da comunidade

Como você avalia a situação
dessa
Nota
3
Descreva: A prefeitura aluga o barco
que leva as crianças na
escola. Escola fica na Ilha das
Flores
Como você avalia a situação

Qual:

Pescam e plantam nos dois
períodos

Nota
Descreva: Não possui segurança na
comunidade

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não

Saúde
Quantos equipamentos de
Não possui
Quais são as principais
Resfriado, dengue (pouco
Onde e qual a distância do
Onde Novo Repartimento
Onde e como são atendidos
Novo Repartimento e
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)

1

1

Distância 54 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Não tem
Não tem
Não tem
Roubo de pequenas coisas e

X

Como é atendida?
X

Qual?

Não tem
Não tem
Não tem

Não tem
Não tem
Não tem
Utilizam a Igreja para fazer

X

Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Ocorre na própria

X - A Festa da comunidade na
Igreja (Assembléia de Deus

Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva e diferencie seca e Não possui vias públicas na
chuvas: comunidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não possui iluminação nas
ruas
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: A energia vem do mato, a
gasolina dos próprios
moradores

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: A comunidade utiliza a
própria água do rio e
classifica a mesma como
muito boa
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento

1

4

Nota:
1
Descreva: A comunidade utiliza fossas
fora de suas residências
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: O lixo da comunidade ou é
queimado ou jogado na
floresta
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: O único transporte público é
o barco que as crianças usam
para irem a escola

O que mais falta em relação
Transporte público para
levarem os doentes aos
hospitais
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: A maioria da população
utiliza antenas para
receberem sinal telefônico
Qual município ou localidade
Assistência médica Novo Repartimento ou
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome Vicente de Paulo Costa Dias
Atuação Dirigente da Congregação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção

1
4
4

Qual?

Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

4
1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
93.0
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 24/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
25 anos de habitação no local

Repartimento

Margarida Inácio da Silva
Feminino
70 anos
Doméstica
Funai - Ilha das Flores

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

50

10

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75% X
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Ao redor da Funai
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva: Não existe

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Não atende a todas as
turmas

Como você avalia a situação

1

1

Agricultura - Chuva
Pesca - Seca

Nota
Descreva:

1

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem assistência

Saúde
Quantos equipamentos de
Não existe
Quais são as principais
Gripe, febre
Onde e qual a distância do
Onde Tucuruí
Onde e como são atendidos
Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X

X

X

X

X
X

1

Distância 3 horas de rabeta

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:

Roubo

X

Como é atendida?

X

Não

Banho
Jogar futebol
Ir para Igreja
X - Igreja Monte das Oliveiras

Pela ajuda dos moradores

Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Qual? Seguro Defeso

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva e diferencie seca e Não existe via, há caminhos
chuvas: feitos pelos próprios
moradores
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não existe, a energia vem do
gerador a diesel
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não existe

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não existe, utilizam água da
chuva para consumo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

2

Descreva: Tem uma fossa simples, mas
fazem também suas
necessidades no mato
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Queimam ou enterram

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não existe

1

1

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Tem serviço, porém não
funciona em todo lugar

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

2

Tucuruí
Tucuruí
Tucuruí
Tucuruí
Qual?
Não

1
1
4
4
4
4

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
Ponto próximo ao 75-0
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Não sabe informar

Baião

Ducivaldo Rodrigues Pinto
Masculino
35 anos
Pescador
Vila São Bernardo Beira
(91) 98852519

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim X
Não
Descreva: O INCRA denominou a
comunidade como Quilombo
em 2005

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

X - mais de 1000

X - cerca de 120 casas

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera X
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Rio Tocantins
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
1
Descreva: Na comunidade não possui
atendimento médico de
saúde, se deslocam até a
cidade de Baião ou Cametá
Como você avalia a situação
dessa
Nota
3
Descreva: A comunidade possui escola,
onde a maioria das crianças
estudam
Como você avalia a situação

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura familiar
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura familiar

Qual:

Pescam no verão e plantam
mais no inverno

Nota
Descreva: Não possui segurança

1

Como você avalia a situação
Nota
1
Descreva: A comunidade possui
assistência social, mas a
mesma quando é procurada
nunca atende os moradores
Saúde
Quantos equipamentos de
Não possui posto
Quais são as principais
Não soube dizer
Onde e qual a distância do
Onde Cametá/Baião
Onde e como são atendidos
Cametá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X - Raimundo Pedro de Souza
X - Raimundo Pedro de Souza
X - Raimundo Pedro de Souza

X

X
X

X

Distância 90 km/1h30 de barco

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Não tem
Não tem
Não tem
Brigas entre os próprios

X

Como é atendida?
X

X

4 botecos, pequenos
1 empresa que presta serviço

Não tem
Não tem
Não tem
Festa religiosa na
Rio Tocantins

X

Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa: X - Festa Religiosa (Nossa
Não
Quando e onde ela ocorre,
Em julho, ocorre na própria
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Qual? Bolsa escola, defeso

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local: X - Comunidade é Quilombo
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva e diferencie seca e Na época de chuva, a
chuvas: comunidade sofre com a
lama e na época de seca com
a poeira
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não possui

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Nas casas da comunidade
possui energia, mas na casa
do entrevistado não possui

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: A comunidade possui poços
onde utilizam a água para
consumo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

1

Descreva: Não soube informar

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Queimam ou jogam na
floresta
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não possui transporte
público, só o que leva as
crianças para a escola

O que mais falta em relação
Falta tudo, transporte para
levar os doentes às cidades
mais próximas e melhoria no
transporte das crianças para
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não possui serviços de
telefonia, só com antenas

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

1

1

1

Cametá
Própria Comunidade
Cametá/ Baião
Qual?
Seu "Vadico"
Presidente da comunidade
Não tem

4
1
4
4
4
4

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
19-3
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Não sabe informar

Baião

Rosivaldo Dias Macieira
Masculino
58 anos
Pescador
Vila Araguembaua
(91) 999805208

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não
Descreva: Não sabe informar

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

X - mais de 1000

X - mais de 300 comunidades
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura familiar
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura familiar

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Rio Acari-puru
Localidade 2 Bacuri
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
1
Descreva: A comunidade possui
atendimento em relação a
saúde em outros locais
Como você avalia a situação
dessa
Nota
3
Descreva: A comunidade possui uma
escola onde é praticado o
ensino modular (Escola
Lucimar Lemos)
Como você avalia a situação

Qual:

Pescam e plantam mas no
tempo de seca

Nota
Descreva: Não possui segurança

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não possui

Saúde
Quantos equipamentos de
A comunidade possui um
Quais são as principais
No momento não ocorre
Onde e qual a distância do
Onde Baião
Onde e como são atendidos
Baião ou Belém
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X
X
X

X

X
X

X

1

1

Distância 15 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Não tem
Não tem
Não tem
Roubo

X

Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa escola, defeso

4

Não tem
Não tem
Não tem

x - Comunidade possui uma

Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região
Sim - Festa: X - Festejo da Santissíma
Não
Quando e onde ela ocorre,
Mês de novembro, na
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local: X - Comunidade é Quilombo
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva e diferencie seca e A comnidade possui vias mas
chuvas: de terra batida, no período
de chuva sofrem com a lama
e no de seca com a poeira
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não possui iluminação nas
ruas
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: A comunidade possui energia
elétrica nas casas, mas sofre
com a falta de manutenção
nos postes da comunidade. A
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: A comunidade possui água
encanada, onde recebem a
água de um poço artesiano, a
água não possui nenhum tipo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
1

Descreva: A comunidade constrói suas
próprias fossas, sendo estas
construídas dentro das casas
e a maioria possui banheiro
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: A comunidade queima ou
joga em locais próximos da
comunidade, ou no próprio
rio
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não possui transporte
público

O que mais falta em relação
Falta tudo, ônibus para
levarem os moradores para
Cametá, ou Tucuruí pela
Transamazônica
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Na comunidade o serviço de
telefonia encontra-se
precário, a única rede de
telefonia que funciona é a
Qual município ou localidade
Assistência médica Baião
Trabalho
Educação Baião
Saúde Baião
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome Luis Dias
Atuação Presidente da comunidade
Quais outras
Nome Não tem
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
4
2
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

1
4
4
4

Qual?

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
42.2
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Comunidade antiga inicia
pela família Benchur, judeus,
mais ou menos há 100 anos

Baião

Elio Junior Pinheiro Pantoja
Masculino
44 anos
Pescador
Vila Pompulonia
(91) 999062430

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50 4 pessoas por residência
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

31

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
20%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Bacuri - perto da
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
3
Descreva: Porque tem assistência de
posto, uma enfermeira e
uma assistente de saúde
Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: Só tem até fndamental 1 e
fraco, pois é modular, falta
material, professor, falta
merenda
Como você avalia a situação

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2 Dona de casa
complementar 3

Qual:

Agricultura - Chuva
Pesca - Verão

Nota
2
Descreva: Não tem ronda, nem
policiamento, mas é
tranquilo não acontece
nenhum tipo de crime
Como você avalia a situação
Nota
3
Descreva: Existe uma assistente que faz
as visitas dos idosos

Saúde
Quantos equipamentos de
Posto de saúde, médica,
Quais são as principais
Vômito, gripe, diarréia
Onde e qual a distância do
Onde UB da saúde
Onde e como são atendidos
Cametá/Baião/ Belém
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X

X

X

X

Distância 900 m

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:

Não tem

X

Como é atendida?

X

Qual? Bolsa escola, defeso

2

Mercearia José Miguel

Praia
Balneário

X - Igreja construída pela
comunidade

Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa: X - Nossa senhora da
Não
Quando e onde ela ocorre,
Todo ano em dezembro,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X
X

X - A própria comunidade

1
Todo o período é a mesma
coisa, pois a prefeitura não
arruma os buracos que ficam
de inverno a verão

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
2
Descreva: Tem algumas, mas estão
precisando de manutenção
(pois as lâmpadas
queimaram)
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Com o inverno e vento, as
árvores altas interferem no
abastecimento, as vezes falta
um dia todo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Porque são muitas e só tem
um reservatório para o
abastecimento
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

2

Descreva: Tem instalado, fossa seca

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Queimado, jogado em um
buraco
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: Tem transporte toda hora
(barco e lancha)

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Pega bem, mas quando
chove fica fraco

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

3

Baião
Baião
Baião
Baião
Qual?
Cleudilene de Souza

Dicilene Baião
Associação dos

2
1
1
4
3
4

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
7-5 (135)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Simone Pereira de Almeida
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Aproximado 180 anos, tinha
uma fazendo com pista de
avião

Baião

Nilson Nogueira
Masculino
110 anos
Antigo Pescador
Rua paz de Carvalho, n 3513,
(91) 985727051

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
Não tem programas
ambientais por motivos de
impacto ambiental

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não X
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
20000
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Trabalhadores de carteira
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Qual:

Sim
Não X
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

26%

Catinga
Xininga
Acaizão Ilha

4
Tem atendimento médico
(falta apenas remédio)

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Tem faculdade

Como você avalia a situação

Mulher principal Empregadas de carteira
complementar 1
complementar 2
complementar 3

4

Nota
Descreva: Melhorou a segurança

4

Como você avalia a situação
Nota
4
Descreva: Tem assisttência social, a
família participa de grupos
sociais
Saúde
Quantos equipamentos de
Não sabe explicar
Quais são as principais
Câncer
Onde e qual a distância do
Onde Baião
Onde e como são atendidos
Belém, 8 Km
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X
X
X
X

X

Distância

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

X
X

Facadas
Tiroteio
Assalto
X

Como é atendida?
X

X

Não sabe informar

X
X

Carnaval

Prefeitura

Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região
Sim - Festa: Santo Antônio de Pádua
Não
Quando e onde ela ocorre,
Mês de julho, na comunidade
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Qual? Bolsa escola, defeso

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Coordenação da Igreja
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

Círio fluvial, mês de julho

X - Família entrevistada

2
Nem todas as ruas são
asfaltadas, falta manutenção

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
4
Descreva: As ruas são todas iluminadas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Fica ruim apenas com
temporais

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Poço artesiano, não anda
faltando(prefeitura)
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

4

4

4

Descreva: Não tem problemas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
4
Descreva: A prefeitura recolhe os
resíduos e envia para o lixão
da cidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: Tem todos os transportes,
está funcionando

O que mais falta em relação
Uma van para o pessoal da
3ª idade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Funciona apenas uma
operadora (Oi)

4

Qual município ou localidade
Assistência médica Cametá/Belém
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome Associação dos pescadores e
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano X
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

X
X
X
X

Qual?

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
PXA0 62-0 (148)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
O terreno era do Valdico
Barbosa

Baião

Cornélio de Jesus Lopes
Masculino
59 anos
Pescador
Vila Chininga

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não X
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25% X
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Na bera das praias
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva: Não tem

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Não tem

Como você avalia a situação

1

1

Verão - Pesca

Nota
Descreva: Há muito roubo

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

Saúde
Quantos equipamentos de
Não tem
Quais são as principais
Vômito, febre, diarréia
Onde e qual a distância do
Onde Baião
Onde e como são atendidos
Baião/ Belém
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

Não tem

X

X

X

1

1

Distância 60 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Roubo

X
Como é atendida?
X

X

Não tem

Não tem

Não tem
Não tem
Não tem

X

Sim - História:
Não X
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Qual? Bolsa escola, defeso

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e Não existe
chuvas:
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não existe

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

1

1

1

1

1

Descreva: Não tem

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Queimam

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

1

1

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

1

Baião
Baião
Baião
Baião
Qual?

4
1
4
4
4
4

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
41-2
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Simone Pereira de Almeida
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
1950, nessa época os
moradores vinham para essa
comunidade para trabalhar
na agricultura e pesca
A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
Não tem programas
ambientais

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Baião

Benedito Pinheiro
Masculino
73 anos
Pescador
Vila Boa Vista nº 539
(91) 88672353

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A

X

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

400

40

Mulher principal Agricultura
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim
Não X
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X

Barracão
Ilha Muricisão

1
Moradores reclamam que
não tem como fazer um
exame mais específico em
Baião e se deslocam a

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Tem escola, mas não está
funcionando por não ter
recurso para pagar o
professor
Como você avalia a situação

1

Nota
2
Descreva: Se precisar, os moradores
ligam para o policial vir no
local, ele vem de
Transcameta
Como você avalia a situação
Nota
2
Descreva: Moradores procuram
assistência Social em Baião

Saúde
Quantos equipamentos de
Não tem equipamentos de
Quais são as principais
Diabete
Onde e qual a distância do
Onde Baião/ Turucuí
Onde e como são atendidos
Tucuruí - Hospital Regional
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X
X

X

X

Distância 2 horas e meia

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:

Posto de polícia fica em

Nenhum tipo de crime

X

Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa escola, defeso

1

Comércio Nagibe

Não tem
Não tem
Não tem
Praia

Igreja

A construção da Igreja feita
pelos próprios moradores

Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa: Festa da Igreja Católica Santa
Não
Quando e onde ela ocorre,
Acontece na comunidade, no
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local: X - Umarizal
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva e diferencie seca e Estrada não está muito
chuvas: segura. Contém pontes de
madeira, nas chuvas fica pior
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Tem iluminação

2

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: Energia não tem problemas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: Prefeitura fornece água de
qualidade (poço artesiano)
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

1

Descreva: Não tem esgotamento
sanitário
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Queimam os lixos, ou jogam
no rio
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem transporte público
apenas transporte escolar

O que mais falta em relação
Que tenha transporte
público na comunidade, pode
ser até um barco
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Só pega operadora oi

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

1

Baião e Tucuruí

Qual?
Gildete
Coordenadora
Não tem

X
X
X
X
X
X

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

Rio Barrancão
Rio Barrancão
Rio Barrancão
Rio Barrancão
Rio Barrancão
Rio Barrancão

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
48.2
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Simone Pereira de Almeida
Data: 22/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
1935, a comunidade surgiu
através das vendas das
conchas, borracha e a pesca

Baião

Leotissima Correia Freitas
Feminino
52 anos
Pescadora
Acaiizão Ilha

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
Não tem programas
ambientais

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A

X

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50 36 moradores
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pescador
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

7

Mulher principal Pescadora
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim
Não X
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva:

Como você avalia a situação

X - 25%

Rio Caxiguba
Rio Pirara
Rio Discuberto
Rio Leigo

2
Os moradores se deslocam
para Baião e Tucuruí em caso
de necessidade. 3 horas de
viagem de barco para o

1

Nota
Descreva: Não tem recurso de
segurança

1

Como você avalia a situação
Nota
4
Descreva: Os moradores se deslocam
até Baião para assistência
social
Saúde
Quantos equipamentos de
Não existe equipamentos de
Quais são as principais
Gripe, tosse e diarréia
Onde e qual a distância do
Onde Posto de Tucuruí
Onde e como são atendidos
Tucuruí - Hospital Regional
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

Escola 1ª a 4ª

X

X

X

Distância 1 hora e meia

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:

Não tem
Não tem
Não tem
Assalto, roubos

X

Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa escola, defeso

1

Mercearia

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem lazer

Escola Acaizao Ilha Corrêia

Foi fundada em 1992, pelo ex
prefeito Edivaldo Barbosa

Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa: Festa de São Raimundo
Não
Quando e onde ela ocorre,
1994, a comunidade que
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

X

1
Não existe estradas de
acesso

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não existe

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Apenas energia através de
motores (gerador)

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Direto da nascente

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

4

1

Descreva: Não tem esgotamento
sanitário
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Os moradores queimam os
lixos no quintal
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem transporte, apenas
o barco dos estudantes

O que mais falta em relação
Que não atrazem o
pagamento do barco dos
alunos
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Apenas telefone para ligar,
não existe internet

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

Baião e Tucuruí

Qual?
Juliel
Pescador
Não tem

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

X
X
X
X

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

Rio Acaizão Ilha
Rio Acaizão Ilha
Rio Acaizão Ilha
Rio Acaizão Ilha
Rio Acaizão Ilha
Rio Acaizão Ilha

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
48.2
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 22/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
100 anos. Reunião de
pessoas que se juntaram

Baião

Miguel da Rocha Correia
Masculino
60 anos
Pescador
Ingenio

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50 5 pessoas
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pescador
complementar 1 Funcionário Público
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

40

Mulher principal Pescadora
complementar 1 Funcionário Público
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X

Imbalbar
Alpari Cupu

1
Não tem

Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: Não atende a todas as séries,
falta de material, merenda

Como você avalia a situação

Nota
Descreva: Não existe

1

Como você avalia a situação
Nota
2
Descreva: Tem um agente comunitário
que vem 3 vezes no mês

Saúde
Quantos equipamentos de
Posto de saúde (só o prédio)
Quais são as principais
Febre, gripe
Onde e qual a distância do
Onde Baião
Onde e como são atendidos
Cidade Baião
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

X

X

X

X

Distância 10 minutos de moto

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem

X

Como é atendida?
X

X

2

Mercearia

Jogar futebol

Monte Santo

A comunidade se juntou e
construiu

Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não X
Quando e onde ela ocorre,
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Qual? Bolsa escola, defeso

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

X - Marizal (local)

2
Na seca melhor
Na chuva fica danificada com
buraco

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não existe iluminação
pública, porém é pago as
taxas da mesma

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Passa o dia todo sem
energia, não pode ventar que
falta

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não existe

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

1

1

Descreva: Não existe

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Não existe/ queimam e
enterram
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

1

1

O que mais falta em relação
Tudo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não é em todo lugar que
pega o sinal

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

1

Baião
Baião
Baião
Baião
Qual?

4
3
2
4
2
4

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
46-2 (134)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 22/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Em 1915, com a chegada as
pessoas de Cametá e Anajás,
para colonizar, plantar e
pescar no local
A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Baião

Maria do Socrro de Oliveira
Feminino
55 anos
Rural, comercial, pesca
Estrada Maracanã
(91) 999177003

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Agricultura
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

1500

150
Mulher principal Agricultura
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 3

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50% X
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Tocantins
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
2
Descreva: Tem posto de saúde mas não
funciona, pois está semi
acabado
Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Não é boa pois tem muita
greve

Como você avalia a situação

1

Nota
2
Descreva: Tem policiamento na cidade
de Baião, eles fazem uma
ronda de vez em quando
Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

Saúde
Quantos equipamentos de
1 posto de saúde semi
Quais são as principais
Diarréia, vômito, dengue
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Cidade Baião
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

Baião

X
X
X
X

X - Bicicleta

X
X
Modular

X

X - Bicicleta
X

1

Distância 3 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem

X
Como é atendida?

X

Qual? Bolsa escola, defeso,

5

Comércio da Margarida e do

Balneário Maracanã
Futebol

Dona Coleta (casa mais

Sim - História:
Não x
Há na localidade ou região
Sim - Festa: Festa de São Sebastião
Não
Quando e onde ela ocorre,
70 anos, ocorre no barracão
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Eustógino, líder comunitário
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

Festa de São Sebastião

X

2
Muito ruim, e na chuva fica
com dificuldade de acesso

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: ruim, péssima

2

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: se der um temporal forte, ela
vai embora e só retorna no
outro dia

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: poço artesiano, muito bom

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

4

Descreva: todos possuem fossas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
3
Descreva: tem coleta pública, uma vez
por semana
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: O transporte público
funciona apenas para alunos,
é muito bom

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: não tem internet, mas o
telefone só em alguns pontos

Qual município ou localidade
Assistência médica Baião
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome Ainda será eleito pela
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

Qual?

1

1
4
4
4

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
25.3
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 22/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
A comunidade foi formada
por volta de 1975. Prefeita
de Comitá comprou a terra e
emprestou pra comunidade
A
fundação
comunidade
repassar
no da
futuro
o dinheiro
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Baião

Lucileide Alves da Silva
Feminino
33 anos
Pescadora
Comunidade Cardoso ou Vila
(94) 988047342

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

X - por volta de 650

X - cerca de 110
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura familia
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura familia

Qual:

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X

Rio Imí
Japirica
Mucanqui

2
Não possui atendimento
público de saúde na
comunidade

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: A situação da educação
encontra-se debilitada
porque há muita greve de
professores, falta
Como você avalia a situação

2

Pescam mais na época de
seca

Nota
1
Descreva: Não possui segurança pública

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: A comunidade possui
assistência social, onde a
fiscal visita a comunidade
uma vez por semana
Saúde
Quantos equipamentos de
Não possui o posto está em
Quais são as principais
Diarréia, febre, resfriado
Onde e qual a distância do
Onde Baião
Onde e como são atendidos
Cidade Baião
Qual meio de transporte
A pé X
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

Escola Municipal de Ensino
Modular

X

X
X

X

3

Distância 27 km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Não tem
Não tem
Não tem
Roubo
Venda de drogas

X

Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa escola, defeso
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José Bernardo, Mercadinhos

Não tem
Não tem
Não tem
Praia
Igarapés

X

Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa: X
Não
Quando e onde ela ocorre,
Ocorre em novembro a festa
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local: X - Comunidade Santa Fé
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva e diferencie seca e A situação encontra-se ruim
chuvas: porque as vias não são
asfaltadas e sofrem com a
lama no período da chuva e
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: A comunidade possui energia
elétrica nas ruas, a Celpa é a
responsável, mas
periodicamente há falta de
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Falta muita energia elétrica
nas ruas e nos domicílios da
comunidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: A água é advinda de um poço
construído pela própria
comunidade, sendo
encanada nas comunidades e
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
4

Descreva: A maioria da população da
comunidade possui banheiro
nas suas residências sendo
direcionada a fossas
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
4
Descreva: A comunidade possui por 2
vezes na semana um carro de
lixo vindo de Baião que faz a
coletada do lixo produzido
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não possui transporte
público

O que mais falta em relação
Não possui
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: A utilização dos serviços de
telefonia só funciona se a
própria população compra as
atenas de transmissão
Qual município ou localidade
Assistência médica Baião
Trabalho Própria comunidade
Educação Própria comunidade
Saúde Baião
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome Angela Maria
Atuação Coordenadora do Conselho
Quais outras
Nome Associação Comunitária
Atuação Presidente
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
1
1
Lançamento de esgoto/ lixo

Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

1
4
4
4

Qual?

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
40-2
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Simone Pereira de Almeida
Data: 21/02/2017
Localização: Vila Praia do Galvão
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Em 1980, através do senhor
milton Cardoso, morador e
pescador

Antonio de Matos Xavier
Masculino
63 anos
Pescador
Vila Praia do Galvão - Rua
(94) 991634568

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim X
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
Não tiveram nenhum tipo de
assistência ambiental, o
entrevistado está sofrendo
com a questão da erosão
Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva: Formaram a comunidade por
conta própria

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100 X - 80 moradores
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50 X - 26 residências
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Qual:

Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

Mulher principal Restaurante
complementar 1 Vendas
complementar 2
complementar 3

X

Próxima a Barragem
Nas praias - Queiroz

1
Não tem assistência médica.
Os moradores se deslocam
para hospital de Breu Branco
ou Tucuruí na UPA. Os

Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: Vem em ônibus buscar as
crianças para levá-los a
escola localizadas no
munucípio de Breu Branco
Como você avalia a situação

Nota
1
Descreva: O único mês que tem
policiamento é o mês de
julho devido veraneiro. Os
moradores ligam para o
Como você avalia a situação
Nota
3
Descreva: Alguns moradores recebem
bolsa família

Saúde
Quantos equipamentos de
Não existe nenhum tipo de
Quais são as principais
Dengue, gripe
Onde e qual a distância do
Onde Regional UPA / Tucuruí
Onde e como são atendidos
Hospital Regional Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus X
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não X
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

Distância 13 Km

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem nenhum tipo de

X

Como é atendida? Quando precisa liga para Breu

X

Qual? Bolsa escola, defeso
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Bares e Restaurantes

Não tem
Não tem
Não tem
Praia

X

Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa: X
Não
Quando e onde ela ocorre,
Festa do Divino Espírito
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Dona Raimunda, próximo a
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

X

2
Estrada de chão, época de
chuvas fica cheia de buracos

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Moradores pagam energia e
não tem lâmpadas
funcionndo nos postes.
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem problemas

4

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Os moradores captam água
do rio e para consumo eles
compram água em Tucuruí
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:

1

Descreva: Não tem nenhum tipo de
assistência. Fossa simples em
casa
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Coleta de resíduos funciona
apenas no mês de julho a
agosto. Os moradores levam
os resíduos para Tucuruí
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Existe apenas o ônibus para
levar as crianças para escala

O que mais falta em relação
Falta tudo (não tem
transporte nenhum)
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem problemas

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo

4

Tucuruí

Qual?
Railam
Morador, trabalha na SUCAM
Associação de barraqueiros

X
X

Irrigação
Pesca X
Locomoção X
Recreação

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins
Rio Tocantins

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
18-3
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 21/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
A comunidade começou a ser
povoada no ano de 1980,
devido a enchente que
afetou todos os moradores
A
fundação da
comunidade
ribeirinhos.
Logos
após isso,
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Breu Branco (Distrito)

Eurivaldo Ferreira
Masculino
69 anos
Pescador aposentado
Vila Nova Jatuí
Não possui

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva: Mas os lotes agrícolas que
fazem fronteira com a
comunidade foram advindos
de assentamento do Incra
Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200 X - Mais de 1000
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50 X - Cerca de 200 moradias
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal Pesca/ caça
complementar 1 Agricultura Familiar
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera X
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Outro lado do Rio Tocantins,
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
3
Descreva: A comunidade tem
atendimento periódico de
saúde
Como você avalia a situação
dessa
Nota
4
Descreva: A comunidade possui colégio
que é atendido por
professores e funciona muito
bem
Como você avalia a situação

Mulher principal Dona de casa
complementar 1 Agricultura Familiar
complementar 2
complementar 3

Qual:

Pescam mais em período de
seca

Nota
1
Descreva: Não possui segurança pública

Como você avalia a situação
Nota
3
Descreva: A comunidade possui
assistência social e os
representantes vivem na
comunidade, auxiliando as
Saúde
Quantos equipamentos de
Existe um posto de na
Quais são as principais
Pressão alta, infarto
Onde e qual a distância do
Onde Própria Vila
Onde e como são atendidos
Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
X - A comunidade possui uma
Outros ambulância, que faz o
transporte dos pacientes
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1 X
Fundamental 2 X
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)

Distância 300 m

Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:

Não tem
Não tem
Não tem
Assalto
Assassinato
Estupro de vulnerável

X
Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa escola, defeso

3
2

Comércio
Padarias

Não tem
Não tem
Não tem
Igarapés com cachoeiras/
Prática de futebol na quadra
Cavalgada na comunidade
X - A própria casa do

X - A casa foi construída
inicialmente com o restante

Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa: X - Festejo da trindade
Não
Quando e onde ela ocorre,
Ocorre na Santíssima
Existem grupos de tradição
na localidade ou

Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Elsa Sacramento Pompeu
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X - Grupo Folclórico

X

X
X

X

3
Seca: bem pavimentada com
asfalto e não apresenta
problema estrutural
Chuva: alguns pontos da

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
2
Descreva: A comunidade possui
iluminação pública, mas
sofre frequentemente com a
falta de energia elétrica
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: A comunidade possui energia
elétrica nos domicílios, mas
também sofre com a falta da
mesma frequentemente
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: A comunidade possui água
encanada, fornecidade pela
prefeitura de Breu Branco,
captada de um poço na
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
2

Descreva: A maioria das casas possui
banheiro dentro das casas,
mas ainda há domicílios onde
o banheiro é situado fora das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Existia a coleta de lixo
reaizada uma vez pela
semana pelo carro do lixo,
disponibilizado pela
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: O meio de transporte público
mais utilizado é um ônibus e
um barco que locomove as
crianças para a escola
O que mais falta em relação
Falta fiscalização nesses
meios de transporte citados
logo acima
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: De acordo com a
comunidade, os serviços de
telefonia e internet sofre
com a falta de energua qe
Qual município ou localidade
Assistência médica Tucuruí
Trabalho Belo Monte
Educação Tucuruí
Saúde Tucuruí
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome Maria de Jesus Cunha Alves
Atuação Professora aposentada que
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
4
1
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

1
4
4
4

Qual?

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
066-1 (115)
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 21/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
A comunidade foi fundada
antes mesmo da enchente da
década de 1980, sendo a
população atual formada por
A
fundação
da comunidade
outros
habitantes
que vieram
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Breu Branco

Amaral Cardoso Ramos
Masculino
40 anos
Pescador
Vila Tauá
(94) 991714376 (Samara)

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação

X - 125

20 domicílios

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura Familiar
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura Familiar

Sim X
Não
Se a pesca for uma das
até 25% X
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1 Meandro do Rio (chamam de
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
1
Descreva: A comunidade não possui
assistência alguma com
saúde
Como você avalia a situação
dessa
Nota
4
Descreva: A comunidade possi
assistência educacional em
outra comunidade (Vila
Muru)
Como você avalia a situação

Qual:

Moradores pescam mais no
verão devido a piracema

Nota
1
Descreva: Não possui segurança pública
nem pricada

Como você avalia a situação
Nota
Descreva:

Saúde
Quantos equipamentos de
Não possui
Quais são as principais
Gripe, diarréia
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
As pessoas debilitadas são
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona

3

Breu Branco

X

X

x

Distância Acerca de 20 km

Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
N/A
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
X

Como é atendida?
X

X

X

Própria casa do entrevistado,

Não tem
Não tem
Não tem
Jogo de futebol no campo da
A praia que fica na

X

X

X

X

Qual? Bolsa escola, defeso

N/A
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

1
A situação das vias se
encontra mais debilitada no
período de chuvas, pois a
mesma não possui asfalto

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
3
Descreva: Os postes das ruas possuem
energia mas nem todos
possuem lâmpadas
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: A maioria dos domicílios
possui energia elétrica

4

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Utilizam a água do rio
através de uma bomba
hidráulica, não possui
tratamento algum
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
1
Descreva: Os habitantes só possuim
banheiros fora de suas
residências, sem nenhum
tratamento, utilizam fossas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: O lixo produzido pela
comunidade ou é queimado
ou é colocado em aterros
produzidos pela própria
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Em relação ao transporte
público na comunidade é
muito ruim, pois não possui
transporte, mas em relação
O que mais falta em relação
Falta ônibus e ambulância
para levarem a populção ao
município mais próximo que
é município de Breu Branco
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: A utilização feita por internet
e telefonia só presta em
novos momentos em
específicas localidades da
Qual município ou localidade
Assistência médica Breu Branco
Trabalho Breu Branco
Educação Vila do Muru
Saúde Breu Branco
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome Cleber da Silva Borges
Atuação Representante da Vila
Quais outras
Nome Não tem
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
4
1
Lançamento de esgoto/ lixo

Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

4
4
4
4
1

Qual?

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
17-3
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 21/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Começou com 7 casas na
beira em 1980 e como a água
era grande

Breu Branco/ Vila Nazaré dos

Raimundo Januario Barbosa
Masculino
57 anos
Pescador
Rua Cametá
(94) 992942681

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A

X

Longitude

Sim X
Não
Descreva: No tempo do Dr. Mauro do
INCRA 1987/88 dando lotes
para o povo

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

3200

308 casas
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura

X

Qual:

X

Lago
Rio corrente

1
Tem uma ambulância que
transporta o doente para
Breu Branco, tem um posto
de saúde sem remédio, tem

Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: Tem 2 escolas que precisam
melhorar o ensinamento

Como você avalia a situação
Nota

1

Período de defeso

Descreva: Não tem segurança, já foi
preparado abaixo assinado,
oposto da polícia está
trancada há 8 anos
Como você avalia a situação
Nota
1
Descreva: Não tem

Saúde
Quantos equipamentos de
Não tem
Quais são as principais
Diarréia, febre, dengue
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Breu Branco

X
X
X

X

X

X

Distância 60 km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Círio acontece desde 1980
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Raimundo Januario

Não tem
Não tem
Não tem
Assato
Tráfico de drogas
Prostituição infantil

X
X

Como é atendida? Não existe policiamento

X

Qual? Bolsa família, defeso

8
1

Mercadinho Bom Preço
Restaurante Sabor da

Não tem
Não tem
Não tem
Banho no rio

Igreja Nossa Senhora de

X
Círio de Nazaré

Círio de Nazaré

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X
X

X

1
Precisamos de asfalto pois no
período da chuva é ruim para
as crianças irem a escola

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
3
Descreva: A iluminação é boa, mas os
postes estão podres
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Tem muita queda de energia,
quando chove é pior

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Água muito boa do poço
artesiano

4

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
1
Descreva: A maioria tem fossa, mas
algumas casas jogam no rio

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: É realizada uma vez por
semana

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem transporte público

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: O sinal é bom

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo

4

Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco
Qual?
N/A
N/A
N/A
N/A

2
1

Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação X

1
4
4
4
1

P - Pesca X
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
14-0
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles Silva
Data: 21/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Dividido pelo INCRA

Breu Branco

Nelsa Almeida Coelho
Femino
58 anos
Agricultura
Sítio São José
(94) 991806931

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim X
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A

X

Longitude

Sim X
Não
Descreva: Divisão feito pelo INCRA

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X - 50%

X - 10%

X

Qual:

X - 50%

No 11, Lago de Tucuruí

1
Não tem assistência

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Não tem assistência

Como você avalia a situação
Nota

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura

1

1

No verão

Descreva: Não tem assistência

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem assistência

Saúde
Quantos equipamentos de
Não existe
Quais são as principais
Gripe
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Tucuruí

X
X

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem

X

X

1

Distância 4 horas

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
N/A
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
N/A

Não tem
Não tem
Não tem
Roubos

X
X

X

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Banho no rio

X

X

X

X

Como é atendida? Roubos

Qual? Bolsa família, defeso

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva e diferencie seca e Não existe vias construídas
chuvas:
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não tem abastecimento de
energia
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem, utilizam água do rio

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não existe

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Queima ou enterra

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não existe

1

1

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não pega em todos os
lugares

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

2

Tucuruí
Tucuruí
Tucuruí
Tucuruí
Qual?
Não soube informar

4
2

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

1
4
4
4
1

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
60-1
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 20/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
5 anos de fundação

Tucuruí

Maria Ieti Rodrigues Lopes
Feminino
53 anos
Pescadora
Santa Maria

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X - 48

X - 40

X

Qual:

X - 60%

Nos arredores, no Rio

1
Não tem posto, nem médico

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Não tem escola

Como você avalia a situação
Nota

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura

1

1

Pesca - Verão

Descreva: Não tem policiamento

Como você avalia a situação
Nota
3
Descreva: Tem uma assistência de uma
agente

Saúde
Quantos equipamentos de
Zero
Quais são as principais
Gripe, febre, diarréia
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Baião e Breu Branco

X
X

X

X

X

X

Distância 6 horas e 3 horas

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Maria da Partes, mês de
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
N/A

Não tem
Não tem
Não tem
Roubos

X

Como é atendida?
X

X

X

Merceria do Seu Ribeiro

Não tem
Não tem
Não tem
Banho no rio

X - Santa Maria (Católica)

X
X - Padroeiro Santa Manta

X

Qual? Bolsa família

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local: Nova Jutaí
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva e diferencie seca e Só caminho feito pelos
chuvas: moradores mesmo de barro
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não existe, utiliza gerador

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem abastecimento, a
energia e por gerador a
diesel

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não existe, usa água do rio

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não existe

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Não existe, queima e enterra

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não existe

1

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Pega em poucos lugares

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

2

Breu Branco
Breu Branco e Tucuruí
Breu Branco e Baião
Breu Branco
Qual?
José
Associação
Dauva
Associação dos Moradores

4
4

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

4
4
4
3
1

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
36-2
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Simone Pereira de Almeida
Data: 20/02/2017
Localização: Vila dos Criolos
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Em 1963, pela própria família

Breu Branco

Idamor Campos Tavares
Masculino
70 anos
Pescador
Vila dos Criolos
(94) 991277776

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

320 moradores

500 residências
Mulher principal Agricultura
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 3

Agricultura
Pesca

Qual:
X

X - 40%

Lago grande Km 5 proxóimo

1
Não tem posto de saúde,
moradores entam em
contato com a assistente
social, encaminha para o

Como você avalia a situação
dessa
Nota
4
Descreva: A escola fica na comunidade.
Os alunos chegam na escola
de ônibus que fica a 2 Km.
Como você avalia a situação
Nota

1

Descreva: Não tem nenhum tipo de
atendimento relacionado a
segurança
Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem nenhum tipo de
assistência social

Saúde
Quantos equipamentos de
Não tem equipamento de
Quais são as principais
Diarréia, vômito, febre
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Hospital Regional de Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Hospital Regional

X

X

X

X

1

Distância 1 hora

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Não tem festa, moradores
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
N/A

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem

X
X

Como é atendida? O morador vai direto a

X

Qual? Bolsa família, defeso

3

3

Não tem
Não tem
Não tem
Ir a Igreja

X - As casas em 1979 dos

Fundador Manoel Alves

X

X

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X
X

X - Comunidade Pedreineira -

4
Vias de acesso não tem
asfalto. Não tem sinalização.

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Iluminação apenas nas casas.

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem problema com a
energia das casas

4

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Vem a água da serra (Lago
Grande) 4 Km, e água não é
tratada
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem esgotamento
sanitário

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Não tem coleta de resíduos.
Moradores queimam os lixos
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Transporte público e
realizado através de
embarcações - Francisco
Pompeu
O que mais falta em relação

4

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não funciona com qualidade

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

Tucuruí

Qual?
Vandir Breu Brancoo
Presidente da comunidade
N/A
N/A

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção X
Recreação X
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

P - Pesca X - Rio Tocantins
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
26-3
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 22/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Em 1981 foi fundada. A área
era muito grande, muitas
pessoas eram prejudicadas ai
o prefeito Francisco Nogueira
A
fundação
da comunidade
Ramos
comprou
a área e
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Baião

Domingos Gomes Rodrigues
Masculino
79
Comerciante
Vila Boa Esperança
(91) 999860302

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

300 pessoas

50 casas
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura

X

Qual:

X

Rio Grande

1
Tem posto de saúde, mas
não tem agente de saúde e
não tem equipamentos

Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: Tem uma escola mas não é
boa

Como você avalia a situação
Nota

1

Período de defeso

Descreva: Não tem policiamento

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

Saúde
Quantos equipamentos de
Posto de saúde
Quais são as principais
Baião
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Baião
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Baião

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

1

Distância 7 horas de lancha

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
35 anos, o próprio
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Próprio entrevistado, mora

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
X

Como é atendida?
X

X

Qual? Defeso, Bolsa família,

3

Não tem
Não tem
Não tem
Banho no rio

X - A casa do entrevistado foi

Próprio morador construiu

X- Festa da Nossa senhoraa

Festa da Nossa senhoraa da

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

X

1
Muito ruim, principalmente
na chuva

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não tem iluminação

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Muito ruim, principalmente
no inverno

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: Muito bom, poço artesiano

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
1
Descreva: Algumas casas tem fossa, a
maioria é privada

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: O lixo é queimado

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem transporte público

O que mais falta em relação
N/A
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: O telefone só pega de vez em
quando

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

Baião
Baião
Baião
Baião
Qual?
Não sabe dizer
Não sabe dizer
Não sabe dizer

1
1
3
4
4
4
1

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
39
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 19/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
9591346
Município/Distrito: Breu Branco
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome: José Caldas Rodrigues
Sexo: Masculino
Idade: 65 anos
Profissão: Pescador
Endereço: Vila dos Criolos
Telefone: (94) 991210068
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
A Vila dos Criolos se situava
em outra localidade, mas
devido a enchente de 1980
fez com que a comunidade
A
dapara
comunidade
sefundação
deslocasse
a
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A

X

Longitude
0649700
20 metros

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

1450

250
Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura Familiar
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura Familia

X

Qual:

X

Lago grande próximo a
Laguinho das proximidades

1
A saúde da comunidade é
precária, com déficit em
todos os segmentos (falta
assitência da prefeitura, de

Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: A comunidade possui uma
escola (Castro Alves) mas
enfrenta problemas
estruturais e educacionais.
Como você avalia a situação
Nota
4

Piracema

Descreva: Não há segurança na
comunidade, nem por parte
de policiamento pública,
nem privada. A única
Como você avalia a situação
Nota
4
Descreva: A comunidade não é
auxiliada por nenhum
programa de assistência
social
Saúde
Quantos equipamentos de
Posto de saúde não funciona
Quais são as principais
Malária, dengue
Onde e qual a distância do
Onde Breu Branco
Onde e como são atendidos
Hospital de Breu Branco ou
Qual meio de transporte
A pé X
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche Não tem
Fundamental 1 Escola Castro Alves
Fundamental 2 Escola Castro Alves
Médio Não tem
Superior Não tem
É necessário algum tipo de
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim X
Não X
Se não, qual o tipo de
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo) X
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Distância 10 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:

Não tem
Não tem

Brigas entre os moradores

X
Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa família, defeso

3
Não tem
Não tem
Bar União
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Rio Tocantins

Igreja Assembléia de Deus
Igreja Católica Santa Ana

Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:

Própria comunidade se
juntou em prol da construção

Não
Há na localidade ou região
O próprio festejo da Igreja
Santa Ana, onde os próprios
Não moradores ajudam a
Quando e onde ela ocorre,
No dia de Santa Ana, ocorre
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Sim - Festa:

Não
Quem é o responsável e
N/A
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

X

3
A comunidade tem as ruas
não asfaltadas, onde a
sociedade sofre com a poeira
na époxa de seca e sofre com

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
3
Descreva: A comunidade recebe
energia pela companhia de
energia Celpa, onde os
moradores pagam para
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: As casas, a maioria, recebe
energa mas a iluminação
pública é precária

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: A água é utilizada através da
chuva ou de uma nascente
que fica próxima a
comunidade, não possuindo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
4

Descreva: A maioria dos domicílios
utilizam a fora rudimentar de
fossas sépticas ao ar livre,
não havendo nenhum
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Não existe coleta de
resíduos, sendo os mesmos
jogados ou na água do rio ou
por volta da própria ilha, sem
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: Não existe transporte público

O que mais falta em relação
N/A
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: A telefonia é usada
frequentemente pelos
moradores, mas na
comunidade não há
Qual município ou localidade
Assistência médica Breu Branco
Trabalho Breu Branco
Educação Breu Branco
Saúde Breu Branco/ Tucuruí
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome Tamião Fernandes de Sousa
Atuação Segurança da Escola
Quais outras
Nome N/A
Atuação N/A
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
1
4
Lançamento de esgoto/ lixo

Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação

3
4
4
4

Qual?

Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação
P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

1

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
60-1
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 20/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Logo depois da construção da
hidrelétrica de Tucuruí, a
comunidade começou a
emergir
A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Tucuruí (Goianésia)
15 metros
André Teles
Masculino
65 anos
Pescador
Vila Caputeua
(94) 991681909

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X (entre 100 e 120)

X (mais de 100)

X

Qual:

X

Entorno da vila

N/A
N/A

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: A comunidade não possui
assistência a educação na
própria comunidade
Como você avalia a situação
Nota

Mulher principal Dona de casa
complementar 1 Agricultura familiar
complementar 2
complementar 3

Pescador
Agricutura familiar

1

1

Época de chuva

Descreva: A situação é muito ruim
devido não ter nenhum
órgão púbico que ajude a
segurança da comunidade
Como você avalia a situação
Nota
3
Descreva: A maioria da comunidade
recebe assistência social
como bolsa família e defeso
Saúde
Quantos equipamentos de
Não existeme postos de
Quais são as principais
Gripe
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Tucuruí

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

X

X

X

Distância

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Carnaval, Natal, Final de ano
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
N/A

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
X

Como é atendida?
X

X

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Próprio Rio Tocantins

X

X
X - em Perdanheira

X

Qual? Bolsa Família, defeso

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X
X
X
X
X
X
X
X

X

3
As vias encontram-se em
melhor estado na época de
seca, quando fica mais fácil o
desclocamento das pessoas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: A comunidade não possui
iluminação pública

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota: N/A
Descreva: N/A

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: A comunidade utiliza a água
do próprio rio para os
afazeres domésticos
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
1
Descreva: A comunidade não possui
tratamento sanitário,
fazendo suas nexessidades
básicas fora de seus

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: O lixo da comunidade é
queimado na própria
comunidade

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: O transporte público mais
utilizado é ônibus pelas
crianças que as leva para a
escola em Perdonheira
O que mais falta em relação

Falta tudo segundo a
comunidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não possui energia na
comunidade

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo

1

Tucuruí
Tucuruí e Perdonheira
Tucuruí
Qual?
N/A
N/A
Ronaldo Adriano Morais
Presidente de Caputeua

4
1

Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação Entorno da vila

1
4
4
4
1

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

Entorno da vila
Entorno da vila
Entorno da vila
Entorno da vila
Entorno da vila

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
36
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles
Data: 20/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Foi fundada desde 1980, a
partir da enchente

Breu Branco

Edimilto Fernandes de Souza
Masculino
30 anos
Montador
Vila Novo Mundo
(94) 981125724

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

320

40

Mulher principal Pesca
complementar 1 Dona de casa
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura

X

Qual:

X

10% no Lago
Acima da Pedrenheira

4
Atendimento é rápido e
sempre são atendidos

Como você avalia a situação
dessa
Nota
3
Descreva: Atendido pelas criolas. Tem
transporte

Como você avalia a situação
Nota

4

Período de chuva

Descreva: Comunidade traquila, mas
são atendidos quando
necessário
Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Tem atednimento

Saúde
Quantos equipamentos de
Não existe
Quais são as principais
Gripe, febre
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Tucuruí

X
X

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4

Distância 3 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,

Não tem
Não tem

Não tem
Não tem
Não tem
X

X

X

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Praia

X

X

X

Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e

Como é atendida?

Qual? Bolsa Família, Seguro

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

X

2
No período chuvoso tem
muitas valas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não tem iluminação pública

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Tem muita oscilação, passa
um vento e caia a energia

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem abastecimento

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não existe

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Não existe

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não existe

1

1

O que mais falta em relação
N/A
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: O serviço pega bem

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

4

Tucuruí
Tucuruí
Tucuruí
Qual?
Zequinha
Agente de saúde
Não existe

4
1
4
4
4
4
1

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
12.3
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meirelles
Data: 22/02/217
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
100 anos, ocasionado pela
enchente de 1980 que trouxe
outras pessoas para a região,
pessoas que vieram atrás de
A
fundação da comunidade
trabalho
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Baião

Sezinando Almeida
Masculino
59
Pescado Eletrônico
São Joaquim de Ituquara
(91) 996310004

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

2000 (mais ou menos)

500
Mulher principal Dona de casa
complementar 1 Costureira
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura

X

Qual:

50%

No entorno da comunidade

3
Tem assistência, tem
ambulância, médico e
enfermeira

Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: Falta de material didático
Professores que não gostam
de trabalhar
Como você avalia a situação
Nota

2

Verão (pesca)

Descreva: Tem uma viatura do
comando de Baião, vem um
agente por semana fazer a
ronda
Como você avalia a situação
Nota
2
Descreva: Vem uma assistente por
semana

Saúde
Quantos equipamentos de
Posto de saúde - São Joaquim
Quais são as principais
Febre, Gripe
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Baião ou Belém
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Posto de saúde

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

Distância 10 minutos

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Na comunidade em julho
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Dine, mora mais pro alto da

X

Roubo

X

Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa Família, Defeso

18
2
0
Mercearias, Açougue
Farmácias

N/A
N/A
N/A
Esporte (futebo, canoagem,
Praia

X

50 anos de fundação da

Festa de São Joaquim

Grupo folclórico

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X
X
X

Vila de Marizal

1
Ruas só de lama, existem só
duas asfaltadas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Só existe dois postes com
iluminação
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Pararam as quedas de
energia

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não existe

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não existe

2

3

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
2
Descreva: Pessoas que trabalham e
sem material (EPI) mais dias
na semana para coleta
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Por conta da estrada que
está ruim para fazer o
transporte

2

O que mais falta em relação
Mais empresas para fazer o
transporte
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva:

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

2

Baião
Baião
Baião
Baião/Belém
Qual?
Mimi
Agente Distrital

3
2
4
4
3
4
1

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
75-0
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Leandro Sousa Ferreira
Data: 22/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Não sabe informar, mas
informou que eles residiam
na Vila Pantoja e devido a
construção da Usina
A
fundação da
comunidade
Hidrelétrica,
eles
se
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Baião
20 metros
Kacilene Correia Pantoja
Feminino
28 anos
Pescadora
Vila Matacurá

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

Não soube informar

15 domicílios (mais ou

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura

X

Qual:

X

Os moradores pescam por

1
Não são atendidos na saúde
por órgãoes públicos

Como você avalia a situação
dessa
Nota
3
Descreva: A comunidade descreveu a
situação da educação como
mais ou menos, nem é tão
boa e nem muito ruim
Como você avalia a situação
Nota
1

Pescam mais no verão

Descreva: Não possui segurança
alguma

Como você avalia a situação
Nota
1
Descreva: Não possui assistência social

Saúde
Quantos equipamentos de
Não possui
Quais são as principais
Gripe, resfriado
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Cidade de Baião
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Baião

X

Escola Municipal Sebastião
Dias Pantoja

X

X

Distância 3 horas

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Ocorre em Novemro, na
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Isa e mora na própria

N/A
N/A
N/A
Roubo

X

Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa Família, Defeso

1
0
0
Não soube informar

N/A
N/A
N/A
Prática de futebol
Próprio rio

Casa antiga do falecido avô

X
Festa da Misericórdia

Grupos folclóricos como

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

X

1
A comunidade não possui
vias públicas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não possui iluminação mas
sendo um único domícilio
que possui energia advinda
de motores a diesel
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota: N/A
Descreva: N/A

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: A comunidade não possui
tratamento de água, utilizam
a água do próprio rio
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
1
Descreva: Não tem esgotamento
sanitário adequado, utilizam
fossas foras das residências

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Os moradores ou queimam o
lixo ou jogam o lixo na
floresta
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não possui transporte
público

1

O que mais falta em relação
N/A
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: Os serviçoes foram descritos
como "bom" pela
comunidade mas a
comunicação só é possível
Qual município ou localidade
Assistência médica Baião
Trabalho Própria Comunidade
Educação Vila Pantoja
Saúde Baião
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome Reginaldo Mata Pantoja (pai)
Atuação Interligador com Baião, ara
Quais outras
Nome N/A
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
4
1
Lançamento de esgoto/ lixo

Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

4
4
4
4
0

Qual?

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
20.3
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Sandra Meireles Silva
Data: 26/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Divisão de terrenos, ganham
por a obra da barragem ter
inundado as terras onde
moravam
A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Breu Branco

Bruno do Nascimento Pinto
Masculino
20 anos
Estudantes
Grilo I

X

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

5 pessoas por residências

12

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura

X

Qual:

X

Nos arredores

1
Não tem assistência

Como você avalia a situação
dessa
Nota
1
Descreva: Não tem. Tem que se
deslocar para Placas Pitinga,
de barco e ônibus
Como você avalia a situação
Nota

1

Chuva (Pesca e Agricultura)

Descreva: Não tem

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

Saúde
Quantos equipamentos de
Só na Vila de Placas
Quais são as principais
Dengue, Gripe
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Breu Branco e Tucuruí,
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Placas Pitinga

X
X
X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

X
X

X

1

Distância 6 Km de carro

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
N/A
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
N/A

Não tem
Não tem

Roubo

X

X

X

X

Bar do Orlando

Não tem
Não tem
Não tem
Assistir TV
Banhar no rio
Jogar bola
X

6 anos construída pelos

X

X

Como é atendida? Roubo

Qual? Bolsa Família, Defeso

Na localidade existe algum:
Artesão X
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva:

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Muita falta, cai bastante com
vento e chuva

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem, utilizam água do rio
e para beber trazem da
cidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Não tem mais, só teve uma
vez o recolhimento por uma
caçamba da prefeitura, agora
a queima o que pode ser
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem, cada um tem que
ter seu transporte ou pegar
carona (moto ou carro)

O que mais falta em relação
Tudo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Pega bem o sinal de telefone,
porém não pega internet

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

Breu Branco e Tucuruí
Breu Branco
Breu Branco
Breu Branco e Tucuruí
Qual?

Não

4
2
3
4
2
4
1

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
82-0
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 25/02/2017
Localização: Vazante
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Em 2007, a propriedade foi
comprada para realizar a
atividade de pesca

Nova Ipixuna

Edi dos Reis Lima
Feminino
51 anos
Pescadora
Praia do Meio
(94) 992059898

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
N/A

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

8 pessoas

2 domicílios

X

Qual:

X

Rio Tocantins

4
Atendimento é em
Itupiranga

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Atendimento é em
Itupiranga

Como você avalia a situação
Nota

Mulher principal Pesca
complementar 1 Agricultura
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura

4

1

No inverno (agricultura)

Descreva: É muito perigoso, não tem
segurança

Como você avalia a situação
Nota
1
Descreva: Nunca recebeu atendimento

Saúde
Quantos equipamentos de
Hospital, posto de saúde em
Quais são as principais
Não tem registro de doenças
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Em Marabá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Itupiranga

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Distância 4 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,

N/A
N/A
N/A
Roubo

X
X

Como é atendida? Não tem policiamento

Qual?
X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Banho no rio

N/A

N/A

X

Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não X
Quem é o responsável e
N/A

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

X

4
A locomoção é apenas por
barco

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Sem energia

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Sem energia

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: A água vem de Itupiranga em
tambores
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Utilização de privadas nas
casas

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Queima de resíduos

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

1

1

O que mais falta em relação
Não tem
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Só funciona o telefone

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

4

X
X
X
X
Qual? Itupiranga
Edi

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção X
Recreação X
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
S60-170
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 28/02/2017
Localização: Ilha São Miguel
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Estamos no local desde 1987

Novo Repartimento

Damião Batista
Masculino
46 anos
Pescador
Rua Maranhão, 22, Bairro
(94) 991282740

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim X
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
Não tem

Qual a frequencia das ações
Mensal Não tem
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim Não tem
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

8 pessoas

1

X

X

Região do São Miguel

N/A

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: N/A

Como você avalia a situação
Nota

Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Pesca
Agricultura

Qual:

Período de defeso

Descreva: N/A

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: N/A

Saúde
Quantos equipamentos de
Atendimento em Tucuruí
Quais são as principais
Não tem registro de doença
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Tucuruí

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Distância 120 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
N/A
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
N/A

N/A
N/A
N/A
Assalto há 5 anos

X

Como é atendida?

X

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Banho no Rio

N/A

N/A

N/A

N/A

Qual? Bolsa Família, Defeso

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e N/A
chuvas:
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: N/A

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Energia a motor

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Rio mesmo

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Utilização de privada

1

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Queima de resíduo

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: N/A

O que mais falta em relação
N/A
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Telefone Rural

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

X
X
X
X
Qual? Tucuruí
Elinete
Representante do São Miguel

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

1

X
X
X
X

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
048-0
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 22/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Longitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Foi criada por volta de 63
anos, quando ele veio morar
aqui comprar da Dona
Esperança
A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
Não tem

Baião

Nilson Correa Mendes
Masculino
65 anos
Pescador
Sítio Parreira
(91) 987662864

X

X

Qual a frequencia das ações
Mensal Não tem
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim X
Não
Descreva: No ano de 2015 deu a seca e
queimou toda a mata
A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X

X

Qual:
X
X

Tocatins

1
Não tem

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Fica longe com isso e se
torna mais difícil acesso

Como você avalia a situação
Nota

Mulher principal Lavoura
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Pesca
Lavoura

2

1

Descreva: Não tem, quando acontece
alguma coisa tem que se
deslocar até Baião
Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem, só em uma Vila
próxima na nova Çaisal

Saúde
Quantos equipamentos de
Não tem
Quais são as principais
Febre, Diarréia
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Na clínica de Baião
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Baião

X

Não tem

Não tem

1

Distância 40 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Não ocorrem
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Não ocorrem

Não tem
Não tem

Nenhum, tranquilo

X
Como é atendida?
X

Qual?
X

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Rios

X

X

X

X

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e O acesso é muito difícil,
chuvas: muito buraco e lama

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não tem iluminação pública

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: O abastecimento de energia
é através de motores

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Eles utilizam as águas dos
rios e poços
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem tratamento

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: O lixo é junto em um local
depois é queimado
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem transporte público

O que mais falta em relação
Todos, não tem. A
comunidade precisa de
ônibus ou caminhonete para
ter um bom acesso
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não pega telefone, só
quando sobe em ponte
específica para conseguir
sinal
Qual município ou localidade
Assistência médica Baião
Trabalho Sítio Parreira
Educação Sítio Parreira
Saúde Baião
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome Não tem conhecimento
Atuação
Quais outras
Nome Não tem
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano X
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção X
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação X

1

Qual?

P - Pesca X
C - Consumo humano X
I - Irrigação
L - Locomoção (origem- X
destino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
14/3
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Longitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Por volta de 1917, quando
seu Raimundo chegou na
comunidade já foi por volta
do ano de 1980, então já
A
fundação
da acomunidade
tinha
fundado
comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
Não tem

Baião/Moju

Raimundo do Carmo Vieira
Masculino
54 anos
Pescador
Vila Murú - Município Breu (94) 991147456

X

X

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim X
Não
Descreva: Quando está no periodo de
chuvas as pescas se tornam
mais difíceis
A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Sim X
Não
Descreva: Para algumas pessoas sim

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

400 habitantes

300 casas de famílias
Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Pesca

Qual:
X

X

Rios
Lago

1
Dificilmente tem
atendimento médico

Como você avalia a situação
dessa
Nota
2
Descreva: Não é muito bom porque os
professores não são bem
qualificados e o prefeito não
paga direito os salários deles
Como você avalia a situação
Nota
1

Descreva: A situação é bem difícil
porque quando acontece
alguma coisa os moradores
tem que ligar para o Breu e
Como você avalia a situação
Nota
4
Descreva: Os moradores são bem
atendidos com a assistente
social, ou seja, todo mês ela
vem e faz o trabalho
Saúde
Quantos equipamentos de
Sim, existem
Quais são as principais
Gripe, diárreia
Onde e qual a distância do
Onde Na comunidade
Onde e como são atendidos
No Breu e Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus X
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche X
Fundamental 1 X
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé X
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Distância 1 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Na comunidade mesmo, faz
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
O senhor vigia Hielson que

Não tem
Não tem

Crimes com arma de fogo

X
Como é atendida?

X

Qual? Bolsa família, defeso

3

x

Beira do rio

Igreja São Raimundo Nonato

Só o senhor Mosaniel
Cirio de Nazaré

Quadrilha

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local: Assorenir
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva e diferencie seca e As condições se tornam bem,
chuvas: porque pode ser de carro,
ônibus ou barco
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Muito ruim, sem iluminação
pública nos postes, muito
escuras as ruas
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Falta bastante energia na
comunidade e quando chove
fica pior a situação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Água do poço e não tem
tratamento
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: É retirado todo o lixo e
depois é depositado no lixão
que fica na comunidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem esse tipo de
atendimento

1

O que mais falta em relação
Não tem
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
3
Descreva: Não muito ruim, a internet e
uso de sinal e os telefones
também

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

X

X
Qual? Breu Branco
Mosaniel Pompeu
Pescador
Não existem

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação X

P - Pesca X - Rio Tocantins
C - Consumo humano X
I - Irrigação X
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
60-0A
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Simone Pereira de Almeida
Data: 21/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
1947 fundado por
quilombola

Vila Santa Maria Andiroal -

Braulino de Lima Alencar
Masculino
63 anos
Encanador
Vila Santa Maria Andirobal (94) 9122-0634

A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não X
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não X
Quais programas ou ações
A comunidade não tem
assistência ambiental

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não X
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

51 moradores

59 residências
Mulher principal Agricultura
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 3

Agricultura
Pesca

Qual:
X

X 27%

Rio Paraná Mirim

1
Moradores se deslocam até a
cidade de Breu Branco - Km
10 atendidos no posto de
saúde

Como você avalia a situação
dessa
Nota
1
Descreva: Os alunos tem o recurso de
1ª a 4ª série na comunidade.
Os professores são da
comunidade mesmo. Ensino
Como você avalia a situação
Nota
1

Descreva: Quando a comunidade
precisa vai até Breu Branco

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem nenhum tipo de
assistência social

Saúde
Quantos equipamentos de
Não existe nenhum
Quais são as principais
Não tem doenças
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Tucuruí Hospital Regional
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Breu Branco

X

Escola de Ensino

X

X

1

Distância 10 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Festa da Igreja nomês de
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Pessoal da comunidade

Não tem
Não tem

Assalto aos barcos

X

Como é atendida?
X

X

Qual? Bolsa Família, Defeso

2

2

Não tem
Não tem

Ir a Igreja

Igreja Santa Maria desde

x
Festa da Igreja Santa Maria

Quadrilha da Festa Junina

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

X

X
Jutaí - Município De Breu Km

1
Não tem estrada de acesso
(apenas pelo rio)

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não tem iluminação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem iluminação nas
casas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Utilizam água do rio para
consumo próprio

1

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
1
Descreva: Banheiro simples em casa,
não tem esgotamento
sanitário

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Moradores queimam seus
resíduos e enterram o
mesmo
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem transporte

1

O que mais falta em relação
Falta estradas
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Falta recurso de telefonia,
pega muito fraco

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

Breu Branco

Qual?
Domingos Afonso de
Agricultor/ Pescador (94)
Associação de agricultores

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

X
X
X
X

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
32-2
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 26/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Longitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Por volta de 1980, anes era
uma posse de um fazendeiro,
depois uma pessoa comprou
e formou uma comunidade
A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
Não tem

Nova Ipixuna

Hilário Ferrari de Oliveira
Masculino
55 anos
Veterinário
Vila Belém - Lote Volta
Não tem

X

X

Qual a frequencia das ações
Mensal Não tem
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não X
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

120

X
Mulher principal Lavoura
complementar 1 Pecuária
complementar 2
complementar 3

Lavoura
Pecuária
Leite corte

Qual:
X
Não tem

Não tem

2
Nem sempre tem
atendimento médico

Como você avalia a situação
dessa
Nota
4
Descreva: Tem uma boa escola na Vila

Como você avalia a situação
Nota

1

Descreva: Não tem policiamento
quando precisa tem ligar
para Ipixuna ou Jacundá
Como você avalia a situação
Nota
4
Descreva: O atendimento é feito a cada
90 dias

Saúde
Quantos equipamentos de
Não tem
Quais são as principais
Gripe
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Jacundá ou Marabá
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Ipixuna

X
X

Colégio Vila Belém
Colégio Vila Belém

X

X

X
X

Distância 60 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
20 anos na Vila Belém, os
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Não

Não tem
Não tem

Morte por tiros
Morte por facas

X

X

Como é atendida? Quando precisa, liga para

Qual?
X

Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Não tem
Pesca
Andar de Barco

Não tem

Não

Festa do Açaí

X

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva Eletricista
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e Muito ruim
chuvas:
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não é muito boa

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Sempre faltando, devido a
chuva e vento

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Água consumida do poço

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Coletado, enterrado e
queimado
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Tem um barco para
transporte estudantil

1

1

O que mais falta em relação
1 Transporte Agrícola por
terra e por água
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Muito ruim

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

Jacundá, Ipixuna
Vila Belém limitado
Vila Belém
Jacundá, Ipixuna
Marabá
Jana Cato
Moradora da Vila Beleém
Não tem

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

X
X
X
X
Consumo para pecuária
No rio

1

Qual? a 100 Km

P - Pesca Nas pedras
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo No rio
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
60 B
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 21/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Longitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Foi fundada no ano de 2011,
foi formada por grupos de
pessoas também vindo de
Baião e assim formaram os
A
fundação da comunidade
barracões
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações

Baião

Germano de Campos Coelho
Masculino
52 anos
Pescador
Endiralial de Santa Maria
Não tem

X

X

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim X
Não
Descreva: Só que no momento ainda
não recebeu
A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

X

100 residências
Mulher principal Dona de casa
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Pesca
Roça

X

Qual:

X

Rio Paraná Miriti
Rio Jutaí

1
Não tem atendimento

Como você avalia a situação
dessa
Nota
4
Descreva: Disseram que é boa a
educação porque eles não
faltam
Como você avalia a situação
Nota

1

Plantio de açaí, cacau, banana

Descreva: Não tem policiamento

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Sim, temos atendimento
todo mês pela assistência
social
Saúde
Quantos equipamentos de
Não tem
Quais são as principais
Gripe, febre
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Regional
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Breu ou Tucuruí

X
X
X

Escola Santa Maria

X

X

4

Distância 30 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
No mês de agosto quem
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e

Não tem
Não tem

Brigas nas bebedeiras

X

Como é atendida?
X

Qual?
X

2

José do praia e Jito

Não tem

Não tem

Igreja Santa

Foi criada através das

Santa Rario (Festejo)

X

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

Endirabal

4
Se torna fácil porque todo m
undo tem um barquinho

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: A iluminação é através de
motores da comunidade

2

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Péssimo somente através de
motores e lamparinas

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Por rios e não tem uma boa
qualidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: No verão queima e no
inverno é jogado nos buracos
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

1

O que mais falta em relação
não tem, nenhum
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Muito ruim a rede

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

1

X
Qual? Breu
Gico
Pesca e roça

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros X
Você é capaz de identificar
R - Recreação

P - Pesca X
C - Consumo humano X
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
15-3
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 22/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Longitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Criado por volta de 80 anos,
e foi criado através dos
moradores devido já ter
passado por muitas
A
fundação da comunidade
dificuldades
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
Não tem

Baião

Maria Antonieta de Souza/
Feminino
54 anos
Lavradoura
Vila dos Calados
Não tem/ Maria Zinaidi (91)

X

X

Qual a frequencia das ações
Mensal Não tem
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim X
Não
Descreva: Com a seca, as plantações
morrem bastante, então se
torna mais difícil
A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

1000 pessoas

200 casas
Mulher principal Plantação
complementar 1 Pesca
complementar 2
complementar 3

Plantação
Pesca

X

Qual:

X

Rio Tocantins

2
Não tem médicos, só
enfermeira e não tem
medicação

Como você avalia a situação
dessa
Nota
1
Descreva: Ruim porque os professores
não são bem pagos e com
isso faltam bastante
Como você avalia a situação
Nota

1

Planta no inverno e colhe no

Descreva: Não tem, só quando tem
algum festejo, ai eles
mandam policiamento
Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

Saúde
Quantos equipamentos de
Não tem posto
Quais são as principais
Gripe, diarréia, vômito
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Clínica de Baião ou Belém do
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche

Baião

X
X

Alegria do Saber
Escola polo josé de Correa
Fundamental 1
Medeiros
Fundamental 2
Médio Escola polo josé de Correa
Superior
É necessário algum tipo de
A pé X
Ônibus
Carro/ moto X
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim X
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona

1

Distância 18 Km

Outros
Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
No salão Santa Maria, há
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e

Não tem
Não tem

Beber e brigar

X

Como é atendida?
X

Qual? Quando vem do Baião

Comércio São Miguel,
Professores

X
X

Rios
Iguarapé

Igreja Santa Maria

Os homens se reuniram e

Festa de Santa Maria, nossa

Boi Bumba, quadrilhas e

Sr. Getulio Medeiros, mora
Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

X

Santa fé, fica próxima a

1
Não é bom devido a buracos
na estrada, lama

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Falta bastante energia ainda
mais no inverno
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Ocore bastante oscilação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Água de poço artesiano

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem

1

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
2
Descreva: Tem o carro que recolhe e
leva pra cidade
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

1

O que mais falta em relação
Não tem, as pessoas usam
seu próprio veículo (carro ou
moto)
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Depende, nem sempre é boa,
o sinal falha direto

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

X
Qual? Baião
Sr. Raurison de Medeiros

Não tem

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação X

P - Pesca X
C - Consumo humano
I - Irrigação X
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
59.1
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 26/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Longitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Criado por volta do ano de
2000, quando o seu Manoel
já veio, era os garimpeiros
que tinham posse, ai
A
fundação
da as
comunidade
começou
a vir
pessoas
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
Não tem

Nova Ipixuna/ Itupiranga

Manoel Valdinésio Nunes de
Masculino
46 anos
Pescador
Ilha da Praia Alta
991095164

X

X

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim X
Não
Descreva: Deu entrada em 2015 e até
hoje nunca reabriu
A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

58

13

X

Qual:

X

Rio Tocantins
Represa
Lago

1
Não tem

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Na Vila Taury

Como você avalia a situação
Nota

Mulher principal Pesca
complementar 1 Lavoura
complementar 2
complementar 3

Pescador
Lavoura

4

1

Lavoura

Descreva: Não tem

Como você avalia a situação
Nota
Descreva:

Saúde
Quantos equipamentos de
Não tem
Quais são as principais
Febre e Gripe
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Itupiranga
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Ipixuna

X

Não tem
Não tem

X

X

Distância 40 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Não tem
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Não tem

Não tem

Bebedeira
Morte por tiros e facadas

X

X

X

não tem

não tem

Não tem

Rio
Praia

X

X

X

X

Como é atendida? Itupiranga quando necessita

Qual? Bolsa Família

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e Muito buraco e no verão,
chuvas: lama
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não tem

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Através de bateria

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Rio

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem

1

1

1

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
1
Descreva: Lixo é coletado e queimado e
enterrado
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

1

O que mais falta em relação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Linha boa

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

X

X
Qual? Itupiranga
Não tem

Não tem

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

4

X
X
X

X

P - Pesca X
C - Consumo humano
I - Irrigação X
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues Santos
Data: 27/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Surgiu por volta de 1980 que
vieram do Baião, Rio Grande
e começaram a fazer suas
casas
A fundação da comunidade
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações

Jacundá

Marcio Roberto dos Santos
Masculino
37 anos
Pescador
Rua da Geleira
não tem

X

X

Qual a frequencia das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum periodo
Sim
Não X
Descreva: Já deu entrada mas nunca
saiu nada
A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Longitude

Sim
Não X
Descreva: Não tem

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistencia (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

1200

X

Qual:
X
X

São Miguel, Raracuja
Timbrezal

1
Nem sempre tem
atendimento

Como você avalia a situação
dessa
Nota
Descreva: Regular

Como você avalia a situação
Nota

Mulher principal Pesca
complementar 1
complementar 2
complementar 3

Pesca

2

1

Descreva: Quando precisa de
policiamento tem que ligar
para Goianésia
Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Tem mas não conhece

Saúde
Quantos equipamentos de
1 posto de saúde
Quais são as principais
Malária, Dengue
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Jacundá e Goianésia
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Jacundá

X

X
X
X

X
X

X

X

1

Distância 50 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delagacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Na Vila de São Pedro, há 10
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e

Não tem

Furto

X

Como é atendida? Não tem
X

X

10 comércios

Comercial Fortaleza,

Beira do rio

A Geleira Antiga

Antes da crição era de

Festa de São Pedro

X

Qual? Bolsa Família

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e Muito ruim, muita lama e
chuvas: buraco
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: A iluminação não é boa

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: No inverno não é muito boa
devido as madeiras que
caem em cimas dos postes

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Dos rios e não tem
tratamento

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
1
Descreva: O pessoal da prefeitura de
Goianésia recolhe e joga no
lixo

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva:

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: Sim, o atendimento desse
veículo é daqui mesmo da
Vila

O que mais falta em relação
Ônibus ou caminhonete para
ter mais acesso
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Não tem sinal, só através de
antena

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

Jacundá
Vila
Vila
Vila
Qual?
Antonio
Representante
Não tem

X

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção X
Recreação X
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
71/1
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Longitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Foi fundada por volta de
1967, surgiu na criação de
duas Taperas, e ai as pessoas
foram tirando suas terras e
A
fundaçãogrupos
da comunidade
formaram
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
Não existem

Baião

Silvana Dias
Feminino
37 anos
Pescadora
Vila Itapirussu
(91) 987485197

X

X

Qual a frequência das ações
Mensal Não tem
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum período
Sim X
Não
Descreva: Defeso, quando os peixes
entram para desovar
A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistência (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

52 pessoas

X

Mulher principal Pesca
complementar 1 Lavoura
complementar 2
complementar 3

Pesca de camarão
Lavoura

Qual:
X
X devido a queda

Caripuru
Muritizal
Égua

1
Não tem atendimento

Como você avalia a situação
dessa
Nota
1
Descreva: Não é desenvolvida porque
demora muito para começar
as aulas
Como você avalia a situação
Nota

4

Descreva: Todo final de semana tem o
policiamento que vem de
Cametá
Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem

Saúde
Quantos equipamentos de
Não tem
Quais são as principais
Gripes, Febres
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Cidade de Baião
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

OBS trevo

X

Escola Fundamental Ana

X

X

Bicicletas

1

Distância 2 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delegacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Há 13 anos o festival ocorre
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Dona Jleane Quirbele Ramo

Não tem

X

X

Como é atendida? Policiamento toda semana

X

Qual? Bolsa Família, Defeso

3

Comercial Ramo,

Sentar no pátio em bar
Festival do Camarão

Igreja Casa de Oração

Foi devido várias ações da

Festival do Camarão

Missa do Camarão, grupo de

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

Associação dos Quilombolas

4
São boas, as máquinas
sempre passam

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
Descreva: Não tem boa iluminação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Energia de boa qualidade

1

4

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
4
Descreva: Tem tratamento feito pela
comunidade, eles usam o
cloro
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Recolhem e queimam, no
inverno é enterrado
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: ônibus escolar

1

2

O que mais falta em relação
O que mais é utilizado é o
onibus, e tem para o uso
escolar
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Só pega Oi e acesso não é
muito bom

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano

1

X

X
Qual? Baião
Jorivaldo Monteiro do Carmo
Coordenador da Colônia

Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

P - Pesca X
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
13/03
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Arilene Rodrigues dos Santos
Data: 23/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Longitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
Surgiu por volta de 1940,
com os ataques indígenas,
com isso as famílias se
distanciaram para Belém,
A
fundação
da comunidade
Baião
e na Ilha
e depois
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações
Reserva Extrativista

Baião

Dirço Ferreira Viana
Masculino
65 anos
Aposentado
Vila Joana Peres
(91) 96145242

X

X

Qual a frequência das ações
Mensal
Semestral X , conforme necessidade
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum período
Sim X
Não
Descreva: No período da seca fica ruim
a reprodução de peixes
A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Sim
Não
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistência (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

2000 pessoas

400 moradias
Mulher principal pesca
complementar 1 lavoura
complementar 2
complementar 3

pesca
lavoura

X

Qual:

X

Panobucaua
Estirão do Carará
Anil Grande

1
Não tem um bom
atendimento, falta
medicação

Como você avalia a situação
dessa
Nota
3
Descreva: Deu uma evoluída, de boa
qualidade, bem amplo

Como você avalia a situação
Nota

1

Lavoura em geral

Descreva: Não tem policiamento,
quando precisa tem que ligar
para Baião
Como você avalia a situação
Nota
1
Descreva: Não tem, quando vem, é de
Baião

Saúde
Quantos equipamentos de
Posto de Saúde Joana Peres
Quais são as principais
Diarreia, febre, malária
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Baião
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Baião

X

Escola Polo
Franarca Nogueira da Costa
Fadesp Faculdade
X

X

X
X

Distância 30 Km

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delegacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
No mês de agosto na rede,
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Jonas e Regiane, moram na

Não tem

Roubo, briga de ruas

X

X

X

6,no local

X
X

Futebol de campo, Futebol
Praça, pula pula
Vendas
Igreja católica de Joana

Surgiu através da

Festa do padroeiro

Boi bumba, quadrilha, festa

Como é atendida? Necessário ligar pra Baião

Qual? Bolsa Família, defeso

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva e diferencie seca e
chuvas:

X

X

Umarizal

2
Razoável, só que a estrada
não é muito boa

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
1
Descreva: Não é boa, a energia falta
bastante principalmente os
postes
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Tem muita oscilação

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem tratamento

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
Descreva: Não tem

1

1

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: Recolhido e coletado

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não tem

4

1

O que mais falta em relação
Falta todos, algumas pessoas
tem, outras não
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva: Deu uma melhorada no sinal
porque antes não tinha

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome Elizeu
Atuação Representante da
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano X
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca X
Locomoção X
Recreação X
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

Qual? Baião

P - Pesca X
C - Consumo humano X
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO Número do
Questionário:
001
Dados do entrevistador
Nome do Pesquisador: Ana Paula
Data: 20/02/2017
Localização:
GPS
Latitude
Município/Distrito:
Distância aproximada do rio:
Dados do entrevistado
Nome:
Sexo:
Idade:
Profissão:
Endereço:
Telefone:
Caracterização da
Quando foi fundada essa
comunidade – ano
aproximado (buscar
O sr. Raimundo Nonato
Campos recebeu a terra do
INCRA, aproximadamente,
no ano de 1960 e em 1971
A
fundação
da comunidade
começou
a trazer
seus
teve a ver com a construção
da Usina Hidrelétrica de
Sim
Não
Atualmente vocês são
atendidos por algum
programa ambiental, fruto
Sim
Não
Quais programas ou ações

Qual a frequência das ações
Mensal
Semestral
Anual
Maior que anual
Ocorrem em algum período
Sim
Não
Descreva:

A fundação da comunidade
teve a ver com alguma ação
de assentamento do INCRA

Tucuruí

Rosivaldo Cruz Pompeu
Masculino
56 anos
Pescador
Rua 1, Vila Pederneira
(94) 99129-1349

X

X

Longitude

Sim
Não X
Descreva:

Quantos moradores têm a
de 1 - 50
51 - 100
101 - 200
Maior que 200
Quantas residências, em
de 1 - 10
11 - 20
21 - 50
Maior que 50
Quais as principais
ocupações e atividades dos
Homem principal
complementar 1
complementar 2
complementar 3
Existe alguma variação
Sim
Não
Se a pesca for uma das
até 25%
26 - 50%
51 - 75%
Maior que 75%
Para subsistência (não gera
renda)
Se a pesca for uma das
Localidade 1
Localidade 2
Localidade 3
Localidade 4
anotar na figura das
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota
Descreva:

130 pessoas (20 famílias)

20 casas

Mulher principal pesca
complementar 1 agricultura
complementar 2
complementar 3

pesca
agricultura

X

Qual:

100%

Beradão

4
Não tem agente de saúde

Como você avalia a situação
dessa
Nota
1
Descreva: A escola funciona dentro de
um barracão e a condição é
ruim
Como você avalia a situação
Nota

1

No período do inverno

Descreva: Não tem atendimento

Como você avalia a situação
Nota
Descreva: Não tem atendimento

Saúde
Quantos equipamentos de
Nenhum
Quais são as principais
Chikunguya, febre, dor de
Onde e qual a distância do
Onde
Onde e como são atendidos
Regional em Tucuruí
Qual meio de transporte
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
Educação
Quais equipamentos de
Creche
Fundamental 1
Fundamental 2
Médio
Superior
É necessário algum tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros
As professoras são da
Sim
Não
Se não, qual o tipo de
A pé
Ônibus
Carro/ moto
Barco (ano todo)
Barco (só nas chuvas)
Carona
Outros

Tucuruí

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

1

Distância 1 hora e 30 minutos

Segurança
Quais os equipamentos da
Postos
Delegacias
Outros
Quais são os crimes mais
Comum 1
Comum 2
Comum 3
Você se sente seguro aqui?
Sim
Não
Há alguma questão de
Sim
Não
Assistência Social
A comunidade recebe algum
Sim
Não
Atividade Econômica | Lazer
Quantos estabelecimentos
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais os principais
Comerciais
Serviços
Industriais
Se destaca alguma
Comerciais
Serviços
Industriais
Quais as principais atividades
Principal 1
Principal 2
Principal 3
Você sabe de alguma casa
Sim - Nome:
Não
Sabe contar a história dessa
Sim - História:
Não
Há na localidade ou região
Sim - Festa:
Não
Quando e onde ela ocorre,
Ocorre no 2º sábado do mês
Existem grupos de tradição
na localidade ou
Sim - Nome:
Não
Quem é o responsável e
Sr. Rosivaldo

Assalto

X
Como é atendida?

X

4 bares, 1 comércio

4 bares, 1 comércio

Tomar banho no rio

Salão comunitário

No salão acontecia tudo

Círio de Nazaré

Círio de Nazaré

Qual? Bolsa família, defeso,

Na localidade existe algum:
Artesão
Contador de histórias
Pintor
Escultor
Músico
Colecionador de objetos
Cozinheiro
Dançarino
Outros - descreva
Há alguma comunidade de
Sim - Nome - Local:
Não X
Infraestrutura
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
2
Descreva e diferencie seca e A Prefeitura de Tucuruí só dá
chuvas: manutenção quando e
próximo de Círio de Nazaré
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à iluminação das
Nota:
2
Descreva: Precisa melhorar pois tem
muitos pontos escuros
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
1
Descreva: Celpa, existe muita falta de
energia principalmente no
inverno

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Não há tratamento existe
muita falta na localidade,
tem um poço cacimba

1

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação ao esgotamento
Nota:
2
Descreva: Existe fossa séptica e privada

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
em relação à coleta de
Nota:
Descreva: queima de resíduos

Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: ruim, falta tudo

1

1

O que mais falta em relação
Compromisso do prefeito
Como você avalia a situação
dessa
comunidade/bairro/povoado
Nota:
Descreva: Tem dia que é bom, mas
quando chove fica ruim

Qual município ou localidade
Assistência médica
Trabalho
Educação
Saúde
Outros
Quem o Sr.(a) aponta como
Nome
Atuação
Quais outras
Nome
Atuação
Uso do rio
Quais os usos mais
frequentes do rio pela
Consumo humano
Lançamento de esgoto/ lixo
Irrigação
Pesca
Locomoção
Recreação
Garimpo
Outros
Você é capaz de identificar
R - Recreação

2

Tucuruí
Tucuruí
Tucuruí
Tucuruí
Qual?

2
2
1
4
4
4
1

P - Pesca
C - Consumo humano
I - Irrigação
L - Locomoção (origemdestino)
G - Garimpo
O - Outros

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
096
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome? Z-44
Qual o nome do presidente? Não soube informar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 1000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins (em frente à comunidade)

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
2
Tucunaré 10
Outros Voador - 2,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
30
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
2 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim. Aumentou o número de botos que danificam as malhadeiras

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
095
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Associação dos Moradores da Vila Taurí
Qual o nome do presidente? Zé do Nicolau

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: Não soube informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins (em frente à comunidade)

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
3
Tucunaré 10
Outros 5
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
15
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
2 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro Piabanha
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% X
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim. Com a operação diminuiu bastante a quantidade de peixes

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
094
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins (em frente à comunidade)

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
2
Tucunaré 10
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
15
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
3 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui

X

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Aposentado

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim. Com a operação diminuiu bastante a quantidade de peixes

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
093
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 1750

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins (em frente à comunidade)

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
2
Tucunaré 10
Outros Voador - 2,50
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
30
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
3 kg a 5 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X
Marabá X
Outros São Sebastião

Nova Ipixuna

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede X
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro Piabanha
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura e Pecuária

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
092
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 100

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins (em frente à comunidade)

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
2
Tucunaré 10
Outros Piau - 4,50; Curimatã - 3,50
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
40
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10% a 25%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X
Marabá X
Outros Imperatriz

Nova Ipixuna

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede X
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura e Pecuária

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não. Só trouxe uma nova espécie (Mapará)

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
091
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 2000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins (em frente à comunidade)

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
2
Tucunaré 10
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
50
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
4 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá

X

Goianésia do Pará
Itupiranga

X
Marabá X

Nova Ipixuna
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede X
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro Piabanha
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Diminuiu a quantidade de peixes e apareceram novas espécies como Mapará e Voador

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
090
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 2000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins (em frente à comunidade)

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
1,50 a 2,00
Tucunaré 4
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
20
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
20%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X
Marabá X

Nova Ipixuna
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Pecuária

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não, até agora

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
087
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-61
Qual o nome do presidente? Raimundo Nonato

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 800

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Lago de Tucuruí

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
2,5
Tucunaré 2,00 a 3,00
Outros Pescada - 3,00 a 4,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
50
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X
X
X
X
X
X
X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X (Atrasado)
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não. O que acaba com os peixes é a pesca esportiva

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
086
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 700

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Barreirão

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
1,5
Tucunaré 5
Outros Piau - 4,00; Branquinha - 3,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
7
Na área de abrangencia da colônia Não soube responder
No Lago de Tucurui Não soube responder
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
25%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X
Imperatriz

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede X
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X (Atrasado)
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Até agora está normal, mas há pouco peixe

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
083
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 5000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
1,50 a 3,00
Tucunaré 5,00 a 10,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
20
Na área de abrangencia da colônia Não soube responder
No Lago de Tucurui Não soube responder
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
2 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X

Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
Sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X (Atrasado)
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim. Não há peixe como antes

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
082
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
3
Tucunaré 5,00 a 6,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
13
Na área de abrangencia da colônia Não soube responder
No Lago de Tucurui Não soube responder
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10% ou 2 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento

X
X

Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X

Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro Caranha
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
081
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 1300

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
1
Tucunaré 10
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Não soube informar
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
5%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X

Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Comércio e Serviço (Bar e Restaurante)

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Até o momento não, mas mais pra frente a tendência é acabarem os peixes

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
080
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-61
Qual o nome do presidente? Raimundo Nonato

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 2000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Bela Alta

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
2
Tucunaré 14
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Não soube informar
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
5%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X
X
X
X
X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não soube informar
Tanque rede Não soube informar
Outro Não soube informar
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100% X
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não. O problema é a pesca em período de proibição

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
078
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônias de Jacundá e Porto Novo
Qual o nome do presidente? Não soube informar

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: Não soube informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Lago de Tucuruí

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará

6,00 a 7,00
Outros Pescada - 2,50

Tucunaré

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
30
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
25%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X

Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X
Imperatriz

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede X
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré X
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Irá atrapaçhar pois as balsas cortam linhas e malhadeiras de pesca

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Não soube informar
Qual o nome do presidente? Dona Kate

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: Não soube informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Araguáia

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará

1

Tucunaré
Outros

5.

Branquinha - 2,50; Voador - 2,50

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
2
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
2 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará

X
Nova Ipixuna X
Marabá X
Itupiranga

Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% X
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não. Os peixes continuam com a mesma produção

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
076
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-30
Qual o nome do presidente? Anísio

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: Não soube informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins e Rio Araguáia

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
1
Tucunaré 12
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Não soube informar
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

Esperantina, Cacoal,
Imperatriz, Rio Saranzal e

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100% X
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X (Atrasado)
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim. Matou quase todos os peixes. Ainda se encontra muito peixe morto pelo rio devido à barragem

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
075
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-30
Qual o nome do presidente? Anísio

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 740

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins e Rio Araguáia

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
2
Tucunaré 8
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
80
Na área de abrangencia da colônia Não soube responder
No Lago de Tucurui Não soube responder
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
5%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X

Nova Ipixuna
Marabá
Outros

dos Estados do Maranhão e
Tocantins

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Aposentadoria

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim. A destruição do peixe. A tendência é diminuir. Também existe uma pesca predatória no período da piracema, feita por

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
073
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 3000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins e Rio Araguáia

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
1,8
Tucunaré 5
Outros Mandi Moela - 6,00; Pescada - 4,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
21
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
1 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará

X
Nova Ipixuna X
Marabá X
Itupiranga

Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100% X
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
072
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-58
Qual o nome do presidente? Zacarias Silva

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 1200

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Santo Antônio e Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
2
Tucunaré 10
Outros Voador - 2,00; Branquinho - 2,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
20
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
Na comunidade

No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará

X
Nova Ipixuna X
Marabá X
Itupiranga

Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% X
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim. Problemas com as balsas que passavam antigamente, até que afundaram

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
070
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-30
Qual o nome do presidente? Anísio

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 400

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
1,5
Tucunaré 8
Outros 1,50 a 3,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

10

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
25%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui

X

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá

X

Goianésia do Pará
Itupiranga

X
Marabá X
Outros X

Nova Ipixuna

Imperatriz

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro Tabatinga, Piabanha
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
068
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Não soube informar

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
1
Tucunaré 3
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Não soube informar
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
1 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

Turistas de diversas regiões

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura e Aposentadoria

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim. Diminuiu a quantidade de peixes

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
067
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-53
Qual o nome do presidente? Oneildo

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
1,5
Tucunaré 8
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
2
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
2 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X
Breu Branco X
Tucurui

Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não houve influência sobre a pesca

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
066
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Associação dos Pescadores do km 11
Qual o nome do presidente? Zequiel e Brasil

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: 50

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Lago de Tucuruí

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
2
Tucunaré 3,00 a 4,00
Outros Pescada - 2,50
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
60
Na área de abrangencia da colônia 60
No Lago de Tucurui 200 a 400
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
25%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui

X
X
Jacundá X
Goianésia do Pará X
Breu Branco

Novo Repartimento

Itupiranga
Nova Ipixuna

X

Marabá
Outros

Cametá

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede X
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro Matrinchã e Piabanha
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não Agricultura
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não houve diferença em relação aos impactos da barragem

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
065
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-32
Qual o nome do presidente? Sílvio

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
3
Tucunaré 18
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Não soube informar
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X
Breu Branco X
Novo Repartimento X
Jacundá X
Tucurui

Goianésia do Pará

X
Nova Ipixuna X
Marabá X
Itupiranga

Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Atrapalha pouco

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
064
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-66
Qual o nome do presidente? Não soube informar

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: Não soube informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
1
Tucunaré 3
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Não soube informar
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
2 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento

X

Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim. Diminuiu muito a quatidade de peixe após o início da operação

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
063
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-53
Qual o nome do presidente? Elisângela

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 300

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
2
Tucunaré 8
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
200
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
3kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X
Breu Branco X
Tucurui

Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim. Diminuiu muito a quantidade de peixes e com isso a renda

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
062
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-34
Qual o nome do presidente? Vinetti

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 12 a 13 mil

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Ilha do Jiló

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
2
Tucunaré 10
Outros Filhote - 15,00; Dourado - 8,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
4
Na área de abrangencia da colônia Não soube informar
No Lago de Tucurui Não soube informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
20%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
X
Tucurui X
Baião

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% X
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura e Pecuária

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X (Atrasado)
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim. Muitas espécies desapareceram e muitos peixes aparecem mortos todos os anos

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
33-2
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará
Tucunaré
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade
Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
31.0 (155)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Associação dos Pescadores de Itupiranga Z 44
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não x
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão x

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,00
Tucunaré R$ 12,00
Outros Curimata R$ 7,00
Piau R$ 7,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

x

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

Por volta de 50

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
20%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
x
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

x

Nova Ipixuna
Marabá
Outros

x
Maranhão

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não x

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% x
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM x
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim x
não
Quais? Agricultura familiar (cacau, coco, feijão, milho)

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não sabe informar

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
31.0 (155)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Associação dos Ribeirinhos da Comunidade Tocantins
Qual o nome do presidente? Raimndo Oliveira Sena

O Sr. é associado?
Sim x
Não
Numero de Associados: 200

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Em frente ao lote

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão x

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará
Tucunaré
Outros

Não vendem, só subsistência

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

30 rabetas

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
100%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
x
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

Ipixuna

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim x
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede x
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui x
Tucunaré
Tilápia x
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não x
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não sabe informar

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
31.0 (155)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Associação dos Pescadores da Comunidade Arielma
Qual o nome do presidente? Helder Souza

O Sr. é associado?
Sim
Não x
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Nos arredores

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão x

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 6,00
Tucunaré R$ 10,00
Outros Piau R$3,00
Pacu R$ 5,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

x

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

50 canoas

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
15%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
x
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

x

Nova Ipixuna
Marabá
Outros

x
São Felix, Geladim

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim x
Não
Teve um plano de projeto,mas não teve implementação

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede x
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui x
Tucunaré x
Tilápia x
Outro Jaragui/Piranha
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo x
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim x
não
Quais? Pedreiro, Agricultor, Carpinteiro

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome?
Qual o nome do presidente? Ivandir

O Sr. é associado?
Sim x
Não
Numero de Associados: Em média 230

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Pucuruí, Rio da Direita

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno x
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,80
Tucunaré R$ 15,00
Outros Piau
Crumatá
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

x

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

350

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
2 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
x
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

x

Tucurui
Breu Branco

x

Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

x
x
x
x
x

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não x

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100% x
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM x
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim x
não
Quais? Lavoura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não soube informar

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
77-0
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z 32
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não x
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Moju, Lago de Tucuruí

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão x

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,80
Tucunaré R$ 15,00
Outros Beré R$ 6,00
Pescada R$ 6,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

x

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

8

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
100%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
x
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui

x

Breu Branco
Novo Repartimento

x
Goianésia do Pará x
Jacundá

Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

Moju, Tailândia, Goianésia

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim x
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado x
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui x
Tucunaré
Tilápia x
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% x
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo x
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim x
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não teve relação com a eclusa e sim porque foi retirada uma quantidade muito grande pelos próprios pescadores

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z 32
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não x
Numero de Associados: Não soube informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Moju, Lago de Tucuruí

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão x

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 1,50
Tucunaré R$ 15,00
Outros Pescada R$6,00
Beré R$ 6,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

x

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

8

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
100%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
x
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui

x

Breu Branco
Novo Repartimento

x
Goianésia do Pará x
Jacundá

Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

Moju, Tailândia, Goianésia

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim x
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado x
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui x
Tucunaré
Tilápia x
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% x
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo x
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim x
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não teve relação com a eclusa e sim porque foi retirada uma quantidade muitoo grande pelos próprios pescadores

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z 32
Qual o nome do presidente? Neilton

O Sr. é associado?
Sim x
Não
Numero de Associados: 5000 mais ou menos

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Trecho Madalena

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno x
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,00
Tucunaré R$ 15,00 a R$ 18,00
Outros Pescada R$3,00 a R$4,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

1

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
x
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

x
Breu Branco x
Tucurui

Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim x
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100% x
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM x
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim x
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim, diminuiu muito o peixe, pois eles não controlam a água

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
004
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia dos pescadores
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 3,00
Tucunaré R$ 10,00 a R$ 12,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
X
Frigorifico X

Intermediário

Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade
Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não soube informar

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
66-1
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Não soube informar
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Próprio rio sem nome definido

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 5,00
Tucunaré R$ 8,00 a R$ 10,00
Outros Berí R$ 5,00
Jutuarana R$ 5,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade
Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X
Breu Branco X
Tucurui

Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura familiar

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não soube informar

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
010-3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia de pescadores Z 43 - Jacundá
Qual o nome do presidente? Jesus Pereira dos Santos

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 940

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará
Tucunaré
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade
Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
53.1
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Zona 44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 2000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,00 a R$ 3,00
Tucunaré R$ 12,00
Outros Flamengo R$ 7,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

100

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X
Marabá X
Outros Imperatriz

Nova Ipixuna

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não
Teve um projeto da colônia, mas não foi pra frente

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100% X
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X - mas faz dois anos que não é repassado
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Teve, pois a Eletronorte baixou muito a água, teve a morte de muitos peixes. Com isso, diminui a quantidade de peixe no
rio

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
23-3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Zona 44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim
Não x
Numero de Associados: Não sabe informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 6,00
Tucunaré R$ 10,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

100

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui

X

Breu Branco

X
Jacundá X

Novo Repartimento

Goianésia do Pará

X
Nova Ipixuna X
Marabá X
Itupiranga

Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% 80%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Diminuiu muito a pesca, antes tinha muito peixe. Agora quase não tem peixe

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
81.0
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Zona 44
Qual o nome do presidente? Derimar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: mais de 1000 associados

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Pesca no rio sem local determinado por nome

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,00
Tucunaré R$ 10,00 a R$ 12,00
Mapará
Outros

Curimata R$ 3,00

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade
Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
20%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X

Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X - 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Mandioca, Milho, Feijão

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
83.0 (157)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia Z 30 de Marabá
Qual o nome do presidente? Samara

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: Não soube informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,00
Tucunaré R$ 8,00 a R$ 9,00
Outros Pescado R$ 4,00 a R$ 5,00
Curimata R$ 4,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade
Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
50%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá

X

Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X
Maranhão

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X - 70%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura familiar (feijão, melancia, arroz, quiabo, milho, abóbora)

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não sabe informar

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará
Tucunaré
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade
Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
94-0 (151)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia Z 30 de Marabá
Qual o nome do presidente? Anizio

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: 400 a 500 associados

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,00
Tucunaré R$ 10,00 a R$ 12,00
Outros Piau R$ 3,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

200 rabetas

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
50%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui

X

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X

Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X
Maranhão, Bahia

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X - 70%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura (feijão, quiabo, arroz, milho)

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim, moradores relacionam a falta de peixes a construção da eclusa

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
76-2 (109)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Não sabe informar
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: Não sabe informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 5,00
Tucunaré R$ 8,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

Não sabe informar

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
1 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
X
Tucurui X
Baião

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% X
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Lavoura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não sabe falar sobre o assunto

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
43-2(141)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 10,00
Tucunaré R$ 12,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

35

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá, Mocajuba

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Quando não tinha a eclusa, a água subia e o número de peixe e camarão eram grandes, hoje a água é baixa, a produção era
boa, hoje tudo está diminuindo. Tem dois anos que não safra de camarão, muitos peixes desapareceram

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
41-2 (149)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z 34
Qual o nome do presidente? Júlia

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Lago Santa Luzia/ Lago Poço da Pedra

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 9,00
Tucunaré R$ 11,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

29 rabetas

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
5 Kg para cada família

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá, Mocajuba

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X - 70%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura para consumo próprio

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Impactos negativos.
Na hora que fecha, aqui baixa as águas e as desovas de peixes morrem, os moradores estão revoltados porque os peixes
estão sumindo.

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
16-3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não
Qual o nome? Z 34
Qual o nome do presidente? Júlia

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 600

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 10,00
Tucunaré R$ 15,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

5

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

x

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá, Mocajuba

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% X
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Extinção de espécies de peixe, a água não pode mais tomar, água é muito suja

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
24-3 (138)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Associação Aspeac
Qual o nome do presidente? Ediraldo

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 200

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Lago Imabuba, Lago Acari-puru

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 10,00
Tucunaré R$ 12,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

130

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
3 kg para cada família

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não
Apenas ouviu falar

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X - 25%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Impacto negativo, diminui peixes pois seca os rios

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
94.1
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,50
Tucunaré R$ 12,00
Outros Pescado R$ 5,00
Baré R$ 3,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

17 rabetas

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
30%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga

X
X
X
X
X
X
X

Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X
X - Cametá

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X - 70%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X - de 1 a 1,5
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura familiar (mandioca, milho e melancia)

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
93.0
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome? Z 32 de Tucuruí
Qual o nome do presidente? Neildo

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Entornos

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará

R$ 3,00

Tucunaré
Outros

5.

Pescado R$ 5,00

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

40 rabetas

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
20%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
X
Tucurui X
Baião

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá, Mocajuba

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não
Conhece a atividade, já teve alguns projetos mas não teve resultados

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro Caranha
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não teve nenhuma diferença

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
Ponto próximo ao 75-0
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z 34 de Baião - Comunidade Quilombola
Qual o nome do presidente? Seu "vadico"

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: mais de 16000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Não sabe informar

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará

R$ 8,00

Tucunaré
Outros

5.

Pescado R$ 10,00
Branquinha R$ 10,00

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

15

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
100%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá, Mocajuba

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não sabe informar

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
19-3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Bacui e Rio Acari-pucu

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 10,00
Tucunaré R$ 12,00
Outros Pescado R$ 10,00
Jatuarana R$ 10,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade
Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
Sim
X
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Comunidade planta e come o que planta, como mandioca, milho, arroz

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Os moradores acham que a eclusa e a própria Hidrelétrica afetaram de forma significativa a pesca do rio

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
42.2
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Associação de Pescadores Bachinha
Qual o nome do presidente? Tico

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 300

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Sete Ilhas

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará

R$ 10,00

Tucunaré
Outros

5.

Pescado R$ 10,00
Branquinha R$ 10,00

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

15

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
75%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá, Mocajuba

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede X
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% 5%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura: mandioca, milho, arroz, maxixe

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim, sumiço dos peixes, diminuição do pescado

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
7-5 (135)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Associação dos pescadores da comuidade local
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 800

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará
Tucunaré

R$ 16,00

Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

701

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
3 kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro X
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
PXA0 62-0 (148)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia Z 34
Qual o nome do presidente? Júlia

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: Não sabe

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome:

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 6,00
Tucunaré R$ 10,00 a R$ 15,00
Outros Piau R$ 10,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

4

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
75%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá, Mocajuba

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% X - 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim, sumiço de peixes a baixa da água diminui os peixes que desovam

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
41-2
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Barracam - Ilha Muricizão

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 13,00
Tucunaré R$ 15,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

40

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
2 Kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura para consumo próprio, pesca de camarão

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Muitos peixes ficram extintos, por exemplo, pacuí, matrinchã, aruanã, jaraquí

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
48.2
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? z 34
Qual o nome do presidente? Júlia

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 85

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Lagoa Caxiguba, Pirara, Discuberto

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,00
Tucunaré R$ 4,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

7

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
2 Kg por família

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X - 26%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
No mês de maio seca muito e morrem muitos peixes

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
48.2
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia de Pescadores de Baião
Qual o nome do presidente? Júlia

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 9000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Capirucu

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 10,00
Tucunaré R$ 15,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

20

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
75%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá, Mocajubá

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% X
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Funcionário Público

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Teve uma baixa do nível do rio e sumiço de peixes que existiam (puramutava, jutarana, jaragui)

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
46-2 (134)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z 34
Qual o nome do presidente? Júlia Rodrigues de Braga

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 8000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 15,00
Tucunaré R$ 10,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

70 em média

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá, Macajubá

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede X
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro Tanbagui, Aracú
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Hoje a água não é constante, não se consegue mais pescar com linha de mão, muitos peixes sumiram

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
25.3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Imí, Japirica, Mucanqui

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 10,00
Tucunaré R$ 15,00
Outros Pescada R$ 8,00 Curimatá R$ 10,00
Piau R$ 10,00
Piranha R$ 5,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

x

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

100 embarcações

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
90%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X - Cametá

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não x

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% X
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM X
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Plantação de mandioca, abóbora, melancia

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim, de acordo com a comunidade, depois da operação da eclusa o pescado diminuiu um pouco em relação ao que era
pescado antes

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
40-2
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim X - Colônia Z 32 - Tucuruí
Não
Numero de Associados: 8000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Jussante abaixo da Barragem

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 5,00
Tucunaré R$ 8,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

5 embarcações

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
2 Kg por dia por moradores

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
X
Tucurui X
Breu Branco X
Baião

Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não
Conhece sobre o assunto, mais não sabe onde e o endereço

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X - 40%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim, muitas espécies de peixes foram extintas por falta de passagem, devido os desníveis da água, os peixes desova na
seca.

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
18-3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Não sabe informar
Qual o nome do presidente? Adalto Almeida Moreira

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: mais ou menos 200

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Estirão

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 10,00
Tucunaré R$ 12,00
Outros Filhote - R$ 15,00
Jutuarana R$ 5,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
mais ou menos 150
Na área de abrangencia da colônia Não sabe informar
No Lago de Tucurui Não sabe informar
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
100%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
X
Tucurui X
Baião

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia
Outro Curimatá
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
17-3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia Zona 53 (Breu Branco)
Qual o nome do presidente? Elisangela

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 7000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Estirão

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 3,00
Tucunaré R$ 6,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
10
Na área de abrangencia da colônia 25
Na comunidade

No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
75%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
066-1 (115)
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim X - Associado na Z 53 Breu Branco
Não
Numero de Associados: 2864

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 10,00
Tucunaré R$ 15,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Não sabe dizer ao certo, mais de 30
Na área de abrangencia da colônia Não sabe dizer ao certo, mais de 30
No Lago de Tucurui Não sabe dizer ao certo, mais de 30
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X
X
X
X
X
X
X
X
X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100% X
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não X
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
A água não teve mais limite, ela baixa muito além disso as encostas estão comprometidas e o peixe diminuiu, ele está
sumindo.

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
14-0
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Nos arredores do sítio

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 6,00
Tucunaré R$ 10,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

Não sabe informar

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
50%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
Sim
X
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede X
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% X
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Diminuiu o peixe na região

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
60-1
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia Z 32
Qual o nome do presidente? Elisângela

O Sr. é associado?
Sim x
Não
Numero de Associados: 20

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão x

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 6,00
Tucunaré R$ 8,00
Outros Piau - R$6,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico

X
Outros Colônia em Breu Branco

Venda Direta

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

23

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
20%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
X
Tucurui X
Baião

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

Cametá

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede X
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X - 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Muito, falta peixe

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
36-2
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X - apenas representante
Qual o nome? Neuza
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim X - Sindicato Breu Branco
Não
Numero de Associados: 32

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 15,00
Tucunaré R$ 20,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

30 embarcações

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
3 kg por dia para cada família

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede Não tem
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré Não tem
Tilápia Não tem
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X - 30%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
90% diminui a população, falta trabalho

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
26-3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z 34
Qual o nome do presidente? Não soube informar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 6 a 200

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 4,00
Tucunaré R$ 10,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

30 rabetas

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
X
Tucurui X
Baião

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede Não tem
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré Não tem
Tilápia Não tem
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% X
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Comércio

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Prejudicou pois a água cresce na hora de desovar porém não tem onstância da água, se perder a desova do peixe. O rio
está secando.

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
39
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia de Pescador 253
Qual o nome do presidente? Elisangela

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 300

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Lagoa Grande e Lagoinha

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 3,00
Tucunaré R$ 5,00
Outros Curimatá, Branquinha
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Por volta de 30
Na área de abrangencia da colônia Por volta de 60
No Lago de Tucurui Não sabe dizer
Na comunidade

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
50%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X
Breu Branco X
Tucurui

Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede Não tem
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré Não tem
Tilápia Não tem
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100% X
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura Familiar

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim, os moradores contataram que devido a construção da inclusa houve uma diminuição dos peixes no rio, que acarretam
no impacto direto da pesca e na renda das famílias

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
67
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Vila do Muru

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
N/A
Tucunaré N/A
Outros Filhote R$ 13,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

Mais de 50

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
100% para cosumo

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede X
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré X
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM X
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura familiar

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim, segundo a comunidade, a operação da eclusa podeá acarretar danos a pesca de toda a comunidade

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
36
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome?
Qual o nome do presidente? Zequinha

O Sr. é associado?
Sim
Não
Numero de Associados: 300

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Lago Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 10,00
Tucunaré R$ 14,00
Outros Jutuarana R$10,00
Piau R$ 10,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

4

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
3%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
Sim
X
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não
Tem tanques em casa

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia
Outro Piabanha, Pirarucu, Filhote
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100% X
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais?

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Trouxe impactos na pesca, afugentamento dos peixes

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
12.3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Nos arredores

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 10,00
Tucunaré R$ 10,00
Outros Filhote R$ 13,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

30 rabetas

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
50%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

Cametá, Macajuba

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro Piau
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X - 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura (plantação de açaí, cacau)

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Veio prejudicar, pois o peixe subia para desovar. Caiu muita a quantidade de peixes produzidos.

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
75-0
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia Z 34
Qual o nome do presidente? Julia Rodrigues

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: Não soube informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Por volta da Vila, sem nome específico

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 4,00
Tucunaré R$ 10,00
Outros Jatuaran R$ 5,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

Não soube informar quantidade mas disse que toda família possui seu barco

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
Não soube informar

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

Cometá, Ituguara, Macajuba

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura familiar, plantação de mandioca ou açaí

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Relacionam a operação da eclusa com a falta de peixes no rio, não pescam

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
20.3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Não sabe informar
Qual o nome do presidente? Não sabe informar

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Não sabe informar

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 7,00
Tucunaré R$ 10,00
Outros Pescada R$ 7,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

Não sabe informar

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
100%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui

X

Breu Branco
Novo Repartimento

X

Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

Belém, Castanhal, Santarem

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede Não tem
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré Não tem
Tilápia Não tem
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% X
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não sabe dizer

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
82-0
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z 58
Qual o nome do presidente? Zacarias Silva

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 1600

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará

R$ 3,00

Tucunaré
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

1

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
20%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará

X
Nova Ipixuna X
Marabá X
Itupiranga

Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede Não tem
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré Não tem
Tilápia Não tem
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75% X
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não, não sei explicar mas o peixe diminui muito

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
S60-170
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z 34
Qual o nome do presidente? Luís da Colônia

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 3000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,50
Tucunaré R$ 7,00 a R$ 13,00
Outros Pescada R$ 4,00
Piau R$ 4,00 - Curimata R$ 8,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

1

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X
Breu Branco X
Novo Repartimento X
Jacundá X
Tucurui

Goianésia do Pará

X
Nova Ipixuna X
Marabá X
Itupiranga

Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede Não tem
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré Não tem
Tilápia Não tem
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100% X
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
A Eletronorte sobe e desce a água sem controle, fazendo diminuir assim o peixe pois o peixe não consegue se reproduzir,
uso acontece todo ano, a SEMA devia punir a Eletronorte e não os pescadores no que se refere a diminuição do peixe

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
048-0
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Não sabe informar
Qual o nome do presidente? Não sabe informar

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: Não sabe informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 8,00
Tucunaré R$ 12,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

Não sabe informar

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
4 Kg de peixes

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
Sim
Não pesca então não soube informar
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede Não tem
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré Não tem
Tilápia Não tem
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% X
20% a 50%
50% a 75% X
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Plantação de mandica, cacau, etc

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
No período do defeso, os peixes não produzem, porque no período da desova, a água abaixa e os ovos ficam fora da água e
apodrece todos e acaba não produzindo

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
14/3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia Z-32 Breu Branco
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 5,00
Tucunaré R$ 8,00
Outros R$ 8,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

20

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
3 Kg por dia

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X
Breu Branco X
Novo Repartimento X
Tucurui

Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede Não tem
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré Não tem
Tilápia Não tem
Outro Pescado, Jutuarana, Mapara, Tucunaré
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% X
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Trabalho com roça, na produção de milho, quiabo

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Então não tinha a eclusa, construções da barragem antes tinnha mais peixes e camarões nos rios. Hoje se torna mais difícil
ter uma boa pesca

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
60-0A
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-53 Breu Branco
Qual o nome do presidente? Elisângela

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados:

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Paraná Mirim

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 5,00
Tucunaré R$ 10,00
Outros Misto R$ 4,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

59 rabetas

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
4 Kg por morador

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede Não tem
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré Não tem
Tilápia Não tem
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% 27%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM 1 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim, quando fecha a barragem a localidade deles seca muito e não tem como pescar direito

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
32-2
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Volta Redonda
Qual o nome do presidente? Não sabe

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: Não sabe

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Não pesca

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 6,00 a R$ 10,00
Tucunaré R$ 6,00 a R$ 10,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Tucuruí, Marabá

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

100 barcos

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
0,5 Kg por dia

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui

X

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá

X

Goianésia do Pará
Itupiranga

X
Marabá X

Nova Ipixuna
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede Não tem
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% X
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo Não tem renda, só para consumo
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Serviço braçal

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim porque vieram barcos para a pesca

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
60 B
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim
Não X
Qual o nome?
Qual o nome do presidente? Não tem

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 30

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará
Tucunaré
Outros

5.

Beré, piau

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

3

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
5 Kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
X
Tucurui X
Baião

Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% X
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Plantio de açaí, banana, mandioca

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Então trouxe impacto devido os peixes não produzir e mais na época da piranha, os ovos se perdem com isso fica escasso
os peixes e não tem reprodução

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
15-3
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia dos pescadores
Qual o nome do presidente? Julia

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: 200

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará
Tucunaré
Outros

5.

Piau R$ 10,00

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

20

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
3 Kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% X
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Plantio de pimenta e mandioca

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Foi muito ruim porque os peixes não produzem ramo de costumes

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
59.1
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia Z 44
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 1200

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Rio Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará

R$ 3,00

Tucunaré
Outros

5.

Crumata R$ 3,00

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

5

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10 Kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X
Itupiranga

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui Não tem
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50% X
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim
não
Quais? Lavoura, mandioca, milho

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Não sabe informar

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z 61
Qual o nome do presidente?

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 1100

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: São Miguel

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 2,00
Tucunaré R$ 10,00
Outros Beré R$ 3,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

100

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
2 Kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
X
Tucurui X
Baião

Breu Branco

X
Jacundá X
Goianésia do Pará X

Novo Repartimento

Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado Não tem
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% X
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Diaristas nas fazendas

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
71/1
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Z-34
Qual o nome do presidente? Julio

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: 8000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Caripuru, Muririsal

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 8,00
Tucunaré R$ 10,00
Outros Pescados R$ 5,00
Mapará

5.

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

Não soube informar

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
5 Kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

Cametá,Marajuba

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré X
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10% X
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Lavoura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Sim, causam bastante impacto pois os peixes diminuiram bastante

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
13/03
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia dos pescadores
Qual o nome do presidente? Júlio

O Sr. é associado?
Sim
Não X
Numero de Associados: 11000

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Carara

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão X

4.

Qual o preço médio do pescado?
Mapará

X

Tucunaré
Outros

5.

Acara

Para quem é vendido?
Intermediário
Frigorifico
Venda Direta

X

Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

50

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
3 Kg

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião

X

Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

Mocajuba, Cametá

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim X
Não

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado X
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui X
Tucunaré
Tilápia X
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20% X
20% a 50%
50% a 75%
100%
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo X
1 a 2 SM
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Lavoura

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim X
Não
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Acabou praticamente com todo o peixe

ROTEIRO DE CAMPO - PESCA

Número do Questionário:
Ponto 27
Atividade Pesqueira

1. Na localidade há colônia ou associação de pescadores?
Sim X
Não
Qual o nome? Colônia Z-32
Qual o nome do presidente? Onildo Medeiros

O Sr. é associado?
Sim X
Não
Numero de Associados: Não soube informar

2. Como é denominado o local ou trecho do rio onde você pesca?
Nome: Tocantins

3.

Qual é a melhor época para a pesca profissional?
Inverno X
Verão

4.

Qual o preço médio do pescado?
R$ 10,00
Tucunaré R$ 15,00
Mapará
Outros

5.

Para quem é vendido?
Intermediário

X

Frigorifico
Venda Direta
Outros

6.

Quantas embarcações pesqueiras existem?
Na comunidade

10 Rabetas

Na área de abrangencia da colônia
No Lago de Tucurui

7.

Qual a proporção aproximada de peixes que são destinados ao consumo próprio?
10%

8.
Pescadores (as) de outros municípios pescam no seu município?
X
Sim
Não
9. De onde são os pescadores:
Baião
Tucurui
Breu Branco
Novo Repartimento
Jacundá
Goianésia do Pará
Itupiranga
Nova Ipixuna
Marabá
Outros

X
X
X
X
X
X
X
X
X

10. Você tem conhecimento de atividades de piscicultura no seu município/região?
Sim
Não X

11.

Qual a forma de produção?
Tanque escavado
Tanque rede
Outro
12. Quais as espécias produzidas?
Tambaqui
Tucunaré
Tilápia
Outro
13. Quanto a pesca representa, em média, da sua renda mensal?
até 10%
10% a 20%
20% a 50%
50% a 75%
100% X
14. Estimativa da renda mensal auferida com a pesca
Menos de 1 salario mínimo
1 a 2 SM X
2 a 3 SM
3 a 5 SM
acima de 5 SM
15. Os pescadores têm outras atividades geradoras de renda ou que são fonte de consumo próprio?
sim X
não
Quais? Agricultur e produção de farinha

16. Recebem o auxilio defeso?
Sim
Não X, este ano não foi todo mundo que recebeu
17. A operação da eclusa trouxe algum impacto à pesca?
Diminuiu muito porque a água seca, aonde erámos acostumados a pescar da para ver o chão

Anexo 5.3-VII – Ofícios Protocolados na Fundação Palmares e ITERPA

08/01/2018

SEI/DNIT - 0427344 - Ofício

DNIT SEDE
COORDENAÇÃO GERAL DE MEIO AMBIENTE
Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
Ed. Núcleo dos Transportes | CEP 70040-902
Brasília/DF |Telefone: (61) 3315-8467
Ofício nº 376/2018/CGMAB/DPP/DNIT SEDE-DNIT
Brasília/DF, 05 de janeiro de 2018.
A sua Senhoria a Senhora
Car olina Conceição Nascimento
Diretora do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
Setor Comercial Sul - SCS Quadra 02, Bloco C, nº 256 - Ed. Toufic
CEP 70.302-000 - Brasília/DF
Assunto: HIDROVIA RIO T OCANTINS/P A. Consulta à Fundação Cultural P

ALMARES.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Pr ocesso nº 50600.502311/2017-74.
Prezada Diretora,
1.
Reportamo-nos ao licenciamento ambiental das obras de dragagem e derrocamento da
via navegável do Rio Tocantins/PA, entre os municípios de Marabá e Baião, no estado do Pará, que
tem sido conduzido junto ao IBAMA (Processo n° 02001.000809/2013-80).
2.
Nesta oportunidade, encaminhamos a Nota n° 9/2018/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT,
que trata de informações do licenciamento no tocante à identificação de possíveis comunidades
quilombolas na área de influência até 10 km da via navegável do Rio Tocantins/PA.
3.
Nesse sentido, solicitamos a essa Fundação esclarecer a existência de comunidades
quilombolas ao longo dos trechos de intervenção da via navegável do Rio Tocantins/PA e, caso
estejam presentes, fornecer possíveis informações sobre essas comunidades.
4.
Anexos:

Sem mais, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.
I - Nota n° 9/2018/CEP AM/CGMAB/DPP/DNIT (SEI nº 0425114).
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Fabrício Fernandes Mamanny, Coordenador-Geral de
Meio Ambiente-Subs. tuto(a), em 05/01/2018, às 16:48, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0427344 e
o código CRC 6813C5BC.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 50600.502311/2017-74

SEI nº 0427344
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II -Oficio n'506/2018/CGMAB/D PP/UNIT (SEI n'804677).
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1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR, DA EMPRESA CONSULTORA E
DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DO ESTUDO
1.1

Dados do Empreendedor
Nome:
Endereço Completo:
Telefone e fax:
CNPJ:
CTF IBAMA:
Representante legal
Nome:
CPF:
E-mail:
Setor Responsável
Responsável:
CPF:
E-mail:

1.2

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
– DNIT
SAN Q.03 Bl. A – Ed. Núcleo dos Transportes –
Mezanino Sul – Brasília – DF – CEP: 70040-902
(61) 3315-4000
04.892.707/0001-00
671360
Diretor Geral do DNIT
José da Silva Tiago
089.172.641-15
diretoria.geral@dnit.gov.br
Coordenação Geral de Meio Ambiente – CGMAB
Angela Maria Barbosa Parente
135.620.373-68
angela.parente@dnit.gov.br

Dados da Empresa Contratada
Nome:
Endereço Completo:
Telefone e fax:
CNPJ:
CTF IBAMA:
E-mail:

Consórcio DTA / O'MARTIN
Rua Jerônimo da Veiga, nº 45 – 16º andar – Itaim Bibi
São Paulo – SP – CEP: 04536-000
(11) 3167-1909
24.774.332/0001-91
6644929
dta@dtaengenharia.com.br
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Responsável Técnico
Engº João Acácio Gomes de Oliveira Neto
Nome:
Engº Irani Delciste Gonçalves

1.3

Dados da Equipe Técnica Responsável

Atribuição no ECI

Conselho de
Classe

CTF IBAMA

Gabriela Leite de
Almeida Prado

Bacharel em
Ciências Sociais
com ênfase em
Antropologia
Social

Coordenação dos
estudos e elaboração
dos aspectos
antropológicos

N/A

7031189

Ana Claudia
Abreu dos
Santos

Bióloga

Coordenação Geral
do Estudo de Impacto
Ambiental – EIA

094555/01-D

5763164

Leandro
Guimarães

Biólogo

Caracterização do
meio biótico na área
de abrangência do
projeto - ECI

080185/04-D

3060669

Paulo Barros

Engenheiro
Ambiental

Caracterização do
meio físico na área de
abrangência do
projeto - ECI

0704599317
CREA/DF

2033700

Consultor

Formação
Profissional

No Anexo I são apresentados os Cadastros Técnicos Federais (CTFs) da equipe e
declaração de participação da equipe.
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2. INTRODUÇÃO
2.1

Apresentação do Estudo do Componente Indígena

Este documento apresenta o Estudo do Componente Indígena (ECI) das Terras
Indígenas Trocará e Trocará Doação, que compõe o Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) das Obras de Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins,
empreendimento de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transporte – DNIT.
O projeto das Obras de Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio
Tocantins consiste na intervenção, por trechos (subdivididos em três), no leito do
rio Tocantins que abrange o estado do Pará, entre os municípios de Marabá e
Baião. O projeto se encontra em procedimento de licenciamento ambiental no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
mediante o processo nº 02001.000809/2013-80. Na Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) o processo está cadastrado sob o nº 08620.084066/2013-81.
A elaboração deste documento teve como base o Termo de Referência (TR)
emitido pela FUNAI (Anexo II) em janeiro de 2018 e encaminhado ao DNIT por meio
do Ofício nº 26/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI (Anexo III), de 26 de janeiro de 2018,
que exigia a realização de levantamentos de dados primários e secundários. O TR
foi direcionado para o Trecho 3 do empreendimento, onde estão localizadas as
Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação, levando-se em conta que o Trecho 2,
local das obras de derrocamento, e o Trecho 1, local também de dragagem, estão
distantes cerca de 120 km das terras indígenas.
Quanto à exigência para realização de levantamentos de campo (dados primários),
o

DNIT

solicitou

à

FUNAI

a

revisão

do

TR

através

do

Ofício

nº

6608/2018/CGMAB/DPP/DNIT (Anexo IV) sob os argumentos de que neste
momento será solicitada Licença de Instalação apenas para as obras de
derrocamento localizadas no Trecho 2, fora da área de influência das Terras
Indígenas, e que, devido à mobilidade dos bancos de areia a cada ciclo hidrológico,
novos levantamentos serão realizados ao longo do Trecho 3, onde estão
localizadas as Terras Indígenas.

10

A solicitação do DNIT foi aceita pela FUNAI (Ofício nº89/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI
- Anexo V) apenas para a fase de elaboração do ECI. As comunidades indígenas
serão consultadas e dados primários levantados durante a elaboração do Plano
Básico Ambiental (PBA), próxima fase do licenciamento do empreendimento. A
decisão da FUNAI levou em consideração: a) a necessidade de futuros estudos
quando da realização das obras de dragagem no Trecho 3, prevista apenas para o
ano de 2022, devido à mobilidade dos bancos de areia; b) a existência de estudos
pretéritos referentes à TI Trocará; e c) a interferência na rotina das comunidades
indígenas e a geração de expectativas causada pelo levantamento de dados
primários.
A elaboração deste estudo foi orientada por Plano de Trabalho aprovado pela Funai
por meio do Ofício nº 340/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI, em 26 de junho de 2018
(Anexo VI), que detalhou o referencial metodológico, atividades a serem realizadas,
cronograma de trabalho, resultados esperados, produtos e equipe técnica
responsável para a elaboração do Componente Indígena das Terras Indígenas.
Este

processo

de

licenciamento

consta

no

SEI-DNIT

sob

o

nº

50.600SEI502311/2017-74.

2.2

Objetivos

O Estudo do Componente Indígena tem como objetivo geral caracterizar, a partir
de diagnóstico elaborado com dados secundários, a região onde estão localizadas
as Terras Indígenas, bem como as práticas do povo Asurini do Tocantins, e
entender os possíveis impactos a serem causados pelo presente empreendimento
aos indígenas das Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação.

2.3

Checklist do Termo de Referência da FUNAI e Conteúdo por Capítulo
3. Roteiro Tópico – Metodológico

I. Identificação do empreendedor, da empresa
consultora e dos profissionais responsáveis pela
realização do estudo.

Capítulo e Itens do Estudo
Capítulo 1 - Identificação do
empreendedor, empresa
consultora e equipe técnica
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3. Roteiro Tópico – Metodológico
II. Localização Geográfica do empreendimento em
relação às Terras Indígenas.
Apresentação de mapa com a localização geográfica do
empreendimento (incluindo as estruturas de apoio),
identificando a bacia hidrográfica onde o projeto se localiza
e especificando distâncias em relação às terras indígenas.
Devem ser apresentadas as coordenadas geográficas dos
pontos de referência, explicitando o datum utilizado e
caracterizando a localização.
Apresentação das coordenadas georreferenciadas das
estruturas de apoio da obra (canteiro de obras, jazidas),
incluindo a quantidade e localização de áreas de
empréstimo e bota-fora, quando houver, lembrando que
não são permitidas áreas de empréstimo e bota-fora no
interior de terras indígenas.
III. Metodologia e Marcos legais

Capítulo e Itens do Estudo
Capítulo 4 – Caracterização do
Empreendimento

Item 4.1 - Informações Gerais
Item 4.2 -Localização Geográfica
do Empreendimento e as Terras
Indígenas

Item 4.3 - Obras de Dragagem no
Trecho 3 e Elementos
Estruturantes

Capítulo 3 - Metodologia e
Marcos legais
Item 3.1 - Descrição
Metodológica

a) Apresentar a metodologia empregada para levantamento
dos dados e informações pertinentes ao estudo do
componente indígena.

Item 3.2 - Utilização de Mapas
Item 3.3 Metodologia para
Avaliação de Impactos
Capítulo 10, Item 10.1.
Metodologia de Avaliação de
Impactos

b) Apresentar suscintamente os principais dispositivos
legais orientadores das investigações e análises
produzidas no âmbito do estudo do componente indígena.

IV. Dados gerais das Terras Indígenas

a) Situação fundiária, incluindo reivindicações fundiárias e
revisão de limites na área de influência do trecho ora
licenciado da Hidrovia Tocantins.

Item 3.4 -Marcos Legais
Capítulo 5 - Dados Gerais das
Terras Indígenas

Item 5.1 - Situação Fundiária

b) Aspectos demográficos.

Item 5.2 - Dados Demográficos

V. Caracterização dos impactos ambientais e
socioculturais sobre as Terras Indígenas e entorno
decorrentes do empreendimento

Capítulo 9 - Caracterização dos
Impactos Ambientais e
Socioculturais sobre as terras
indígenas Trocará e Trocará
Doação

a) Avaliar a interferência do empreendimento nos meios
físico e biótico (do solo, mananciais e corpos hídricos,
fauna, flora, ictiofauna, etc) pelas comunidades indígenas;

Item 9.2 Descrição dos Impactos
no Meio Biótico
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a vulnerabilidade ambiental dos biomas e os efeitos
sinérgicos, cumulativos e globais dos empreendimentos e
atividades associados ao empreendimento em tela.

Capítulo e Itens do Estudo
Item 9.3 Descrição dos Impactos
no Meio Físico

b) Apresentar as possíveis alterações dos locais de
referência para a pesca utilizados pelas comunidades
indígenas.

Item 9.4 Descrição dos Impactos
no Meio Sociocultural

c) Avaliar efeitos diretos sobre habitats e organismos e
indiretos atribuídos a alterações na qualidade da água;

Item 9.3 Descrição dos Impactos
no Meio Físico

d) Avaliar distúrbios físicos associados à remoção e
realocação de sedimentos, destruição de habitats
bentônicos aumentando a mortalidades destes organismos
por meio de ferimentos causados por ação mecânica
durante a dragagem, ou por asfixia conforme estes são
sugados pela draga.

Item 9.3 Descrição dos Impactos
no Meio Físico
Item 9.2 Descrição dos Impactos
no Meio Biótico

e) Avaliar os efeitos da ressuspensão do sedimento de
fundo remobilizando contaminantes e nutrientes afetando a
qualidade e toxidade da água, assim como a química global
do local.

Item 9.3 Descrição dos Impactos
no Meio Físico

f) Avaliar a perda de habitats de fundo e recursos
pesqueiros.

Item 9.2 Descrição dos Impactos
no Meio Biótico

g) Avaliar a influência de ruídos gerados pelas dragas em
operação no cotidiano indígena, assim como na sua
movimentação e navegação, inclusive sua
indisponibilidade.

Item 9.3 Descrição dos Impactos
no Meio Físico

h (c) Apresentar informações acerca de possíveis ameaças
à segurança alimentar e reprodução cultural dos grupos
indígenas envolvidos.

Item 9.4 Descrição dos Impactos
no Meio Sociocultural

i (d)Prognosticar os efeitos cumulativos, sinérgicos e
globais entre o projeto em referência e demais
atividades/empreendimentos na região, especialmente
prognosticando e descrevendo a operação da hidrovia,
incluindo quantidade de navios, cargas especificas etc.;

Capítulo 10 -Sinergia com outros
empreendimentos

j (e) Avaliar demais transtornos às terras e aos grupos
indígenas - emissão de ruídos, vibrações, poeiras e gases
poluentes, perdas de espécies animais e vegetais, riscos
de acidentes, danos em edificações nas proximidades do
empreendimento, ocorrência de processos erosivos nas TI
e alteração na incidência de doenças com a chegada de
população temporária;
l (f) Descrever a tecnologia de dragagem e avaliar o risco
de danos durante as obras de dragagem para o patrimônio
histórico e arqueológico dos indígenas, navegação,
ancoradouros e embarcadouros indígenas, assim como
afetação na pesca;

Item 9.2 Descrição dos Impactos
no Meio Biótico
Item 9.3 Descrição dos Impactos
no Meio Físico
Item 9.4 Descrição dos Impactos
no Meio Sociocultural
Capítulo 4 – Caracterização do
Empreendimento; Capítulo 6Organização Sociocultural,
Política e Econômica do Povo
Asurini do Tocantins da TI
Trocará.
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Capítulo e Itens do Estudo
Capítulo 9, Item 9.4 Descrição
dos Impactos no Meio
Sociocultural

m (g) Avaliar o risco de acidentes;

Capítulo 9 - Caracterização dos
Impactos Ambientais e
Socioculturais sobre as terras
indígenas Trocará e Trocará
Doação

n (h) Descrever o número de trabalhadores durante as
obras de dragagem, seus locais de uso e alocação de
campos de obras.

Capítulo 4 – Caracterização do
Empreendimento

VI. Alternativas Locacionais

Capítulo 12, Item 12.1.
Alternativas Locacionais

a) Contemplar alternativas técnicas e locacionais sob a
ótica do componente indígena, avaliando qual alternativa
do projeto do trecho ora licenciado da Hidrovia do
Tocantins e suas obras associadas seria mais adequada à
integridade da terra e culturas indígenas afetadas.

Capítulo 12, Item 12.1.
Alternativas Locacionais

VII. Percepção dos grupos indígenas quanto ao
empreendimento, considerando:
a) Os impactos diagnosticados;
b) Se há relação entre a expectativa de compensação e
eventuais dificuldades de acesso a políticas públicas;

Capítulo 8 - Percepção dos
indígenas quanto ao
empreendimento

c) O nível de informação recebida e demandas por
informações complementares.
VIII. Matriz de impacto e Medidas/Programas de
Mitigação, Controle e Compensação

Capítulo 9, Item 9.5 -Matriz de
Impactos

A matriz deve indicar aspectos básicos, tais como: etapas
(pré-execução, instalação e operação do empreendimento);
descrição dos impactos; causa-consequência (sob a ótica
do componente indígena); temporalidade; grau de
reversibilidade; abrangência; propriedades cumulativas e
sinérgicas; relevância; magnitude com e sem medidas etc.
Indicar diretrizes executivas gerais de ações/medidas,
assinalando o caráter preventivo, mitigatório, de controle,
corretivo ou compensatório.

Capítulo 11 – Programas de
Mitigação e/ou Compensação.

A Matriz deve contar com reavaliação dos impactos quanto
à magnitude e a reversibilidade das interferências a partir
dos programas previstos.

Capítulo 9, Item 9.5 -Matriz de
Impactos

IX. Análise da Viabilidade

Capítulo 12 - Análise de
Viabilidade do Empreendimento
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Capítulo e Itens do Estudo

a) O contexto de desenvolvimento regional e os impactos
cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos previstos
ou planejados para a região;
b) A eficácia das medidas propostas para eliminar ou
minimizar os impactos negativos diagnosticados;
c) As condições necessárias à reprodução física e cultural
dos povos indígenas;
d) A garantia da não violação de direitos indígenas
legalmente constituídos;
e) A verificação da viabilidade ambiental do
empreendimento no contexto de sua influência e alteração
ou impactos no modo de vida dos indígenas.

A seguir será apresentado um resumo do conteúdo de cada capítulo de modo a
facilitar a compreensão deste documento a partir da forma como está organizado.
No Capítulo 1 – Identificação do empreendedor, empresa consultora e equipe
técnica são apresentadas todas as informações dos responsáveis pelo estudo no
processo de licenciamento das Obras de Dragagem e Derrocamento da Via
Navegável do Rio Tocantins.
No Capítulo 2 – Introdução é apresentado um breve relato do procedimento
realizado para a elaboração do Estudo do Componente Indígena (ECI), bem como
o objetivo deste estudo e a organização do documento por capítulos.
No Capítulo 3 – Metodologia e Marcos legais são apresentadas as diretrizes
metodológicas e os marcos legais utilizados pela equipe técnica para a elaboração
deste estudo.
No Capítulo 4 – Caracterização do Empreendimento são apresentadas de forma
resumida as informações gerais do empreendimento no que se refere às questões
técnicas das obras de dragagem, e com relação à sua localização e as Terras
Indígenas.
No Capítulo 5 – Dados Gerais das Terras Indígenas são apresentadas
brevemente informações quanto a situação fundiária e populacional das Terras
Indígenas habitadas pelos Asurini do Tocantins.
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No Capítulo 6 – Organização Sociocultural, Política e Econômica do Povo
Asurini do Tocantins são apresentadas informações quanto as práticas do povo
Asurini do Tocantins, a forma como se organizam no território indígena e as
relações existentes nas TIs.
No Capítulo 7 – Caracterização Socioambiental das Terras Indígenas Trocará
e Trocará Doação são apresentados os diagnósticos dos meios físico e biótico a
partir dos dados secundários coletados nos materiais consultados.
No Capítulo 8 – Percepção dos indígenas quanto ao empreendimento,
considerando que não houve coleta de dados primários, é apresentado um resumo
de como este documento foi elaborado e da percepção da equipe técnica quanto à
situação dos indígenas frente a este empreendimento e as sinergias existentes com
outros empreendimentos, a partir dos materiais consultados.
No Capítulo 9 – Caracterização dos Impactos Ambientais e Socioculturais
sobre as terras indígenas Trocará e Trocará Doação são descritos os impactos
dos meios físico, biótico e socioeconômico, bem como a metodologia de avaliação
de impactos. Além disso, é apresentada a matriz de impactos de acordo com a
descrição apresentada no capítulo.
No Capítulo 10 – Sinergia com outros empreendimentos são apresentadas as
possíveis relações do empreendimento foco deste estudo, com outros
empreendimentos ocorridos na região e que também impactam a comunidade
Asurini do Tocantins, tendo sempre os indígenas como ponto focal de discussão.
No Capítulo 11 – Programas de mitigação, controle e/ou compensação são
apresentados os programas propostos para controlar, mitigar ou compensar os
impactos descritos no Capítulo 9, contendo informações essenciais para o futuro
detalhamento das ações a ser realizadas em conjunto com os indígenas.
No Capítulo 12 – Análise de viabilidade do empreendimento é apresentada uma
análise quanto ao empreendimento da forma como está proposto, de modo a
compreender se há alternativas que possam trazer menos impactos à comunidade
indígena.
No Capítulo 13 – Referências Bibliográficas são apresentadas todas as fontes
consultadas para compor o presente estudo.
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3. METODOLOGIA E MARCOS LEGAIS
3.1

Descrição Metodológica

Conforme apresentado no Plano de Trabalho aprovado pela FUNAI, o
desenvolvimento deste Estudo do Componente Indígena (ECI) foi subsidiado por
dados secundários referentes às Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação e aos
impactos do empreendimento para os meios físico, biótico e socioeconômico e
cultural para a população indígena Asurini do Tocantins.
Para a elaboração deste estudo, a equipe técnica responsável utilizou dados e
informações

obtidas

em

estudos

elaborados

em

virtude

de

outros

empreendimentos, e, principalmente, dados e informações contidas no Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) para a Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do
Rio Tocantins, em elaboração pelo DNIT e Consórcio DTA/O’Martin, assim como,
de consultas às referências bibliográficas e dados cartográficos disponibilizados
pelo DNIT e outras bases como Google Maps.
A área da abrangência do ECI circunscreve as áreas das TIs Trocará e Trocará
Doação, em especial a TI Trocará, localizada às margens do rio Tocantins no
Trecho 3 do empreendimento, com atenção voltada às relações destas com as
regiões abrangidas pela previsão de impactos diretos e indiretos indicados no EIA.
As publicações, documentos e bibliografias consultadas são pertinentes aos Asurini
do Tocantins, principalmente no que se refere a empreendimentos, como estudos
realizados pela Eletronorte (UHE Tucuruí) em dezembro de 2006 e DNIT (BR230/PA) em setembro de 2011. Sites também foram consultados, em especial o do
Instituto Socioambiental (ISA), em que as informações sobre os indígenas são
detalhadas.

3.2

Utilização de Mapas

Para melhor visualização do empreendimento e a localização dos territórios
indígenas foram utilizados mapas e imagens de satélite da base de dados do EIA,
elaborados pelo Consórcio DTA/O’Martin a partir de dados primários e secundários.
A partir das informações mapeadas sobre o trecho da obra de dragagem e da
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localização dos territórios indígenas, foi possível obter indicações sobre a
propagação dos potenciais impactos em relação às Terras Indígenas. Ainda para
observar as características da região foram utilizadas imagens do Google Earth.

3.3

Metodologia para Avaliação de Impactos

A análise dos impactos ambientais das obras de dragagem e derrocamento da Via
Navegável do rio Tocantins sob a ótica do Componente Indígena fundamentou-se
em uma metodologia específica e de domínio usual em empreendimentos, que tem
como objetivo identificar, quantificar e qualificar de forma sistemática os impactos
a serem gerados pelo empreendimento quando passíveis de mensuração,
conhecido como Método de Matriz de Interação.
Para tanto, a construção da Matriz de Impacto foi realizada com base nas
metodologias utilizadas por autores como FINUCCI (2010), BECHELLI (2010),
OLIVEIRA e MOURA (2009), CARVALHO (2010), além de artigos que dissertam
sobre metodologias adequadas para análise de impactos ambientais.
Segundo FINUCCI (2010), o Método de Matriz de Interação é eficiente para
identificação de impactos diretos, considerando que o objetivo é relacionar as
interações entre os fatores ambientais e os componentes do empreendimento.
Desse método, optou-se pela Matriz de Leopold (1971) que é a mais conhecida e
utilizada. Segundo CREMONEZ et al (2014):
“...o método permite uma fácil compreensão do público em geral, aborda
fatores sociais, acomoda dados qualitativos e quantitativos, fornece boa
orientação para realização de estudos e introduz a multidisciplinaridade”

A Matriz de Leopold considera o tempo e ambiente impactados, tornando possível
que se avalie os possíveis impactos em todas as fases do empreendimento
(Planejamento, Instalação e Operação) sobre os meios físico, biótico e antrópico.
Define os impactos a partir do que se considera: magnitude, sendo a grandeza em
escala espaço-temporal da interação das ações, e importância, sendo a intensidade
do efeito na área de influência do empreendimento.
Por se tratar de um estudo realizado com base em dados secundários, conforme já
citado na apresentação, Capítulo 2, foram identificadas as ações potencialmente
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geradoras de impactos ambientais decorrentes da implantação e operação da Via
Navegável do Rio Tocantins a partir de dados apresentados no Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e nas demais fontes consultadas para compor as informações de
base dessa avaliação1.
As ações potencialmente geradoras guardam estreita correspondência com as
atividades executadas nas fases de instalação e operação do empreendimento, e
por este motivo, a avaliação dos impactos se organiza conforme cada uma destas
fases.
A fase de planejamento do empreendimento não está inserida na construção da
avaliação de impactos do presente ECI por se tratar de análise por dados
secundários, sem campanhas de campo que possibilitem a identificação de
impactos aos Asurini do Tocantins provenientes das ações de planejamento.
Ademais, o EIA do empreendimento não identifica impactos para esta fase
referentes aos meios físico e biótico, registrando apenas no meio socioeconômico
a geração de expectativas para a população quanto às possíveis oportunidades de
trabalho advindas da instalação do empreendimento para a atividade de
Derrocamento a ser realizada no Trecho 2, distante das Terras Indígenas e,
portanto, este impacto não é aplicável aos Asurini do Tocantins.
Como até o presente momento não houve visitas às Terras Indígenas para coletas
de dados primários ou apresentações e informes a respeito do empreendimento,
optou-se por não inserir, neste momento, a fase de planejamento na avaliação de
impactos deste ECI, em que pese ser do conhecimento técnico que a chegada de
qualquer empreendimento gera expectativas positivas e negativas às comunidades
indígenas.
Abaixo a descrição das fases do processo:


Planejamento: onde são estabelecidos os primeiros contatos com a região
de interesse e as comunidades ali estabelecidas (Não pertinente a este
Estudo de Componente Indígena composto por dados secundários).

1

As fontes podem ser conferidas no Capitulo 13: Referências Bibliográficas.
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Instalação: quando se iniciam as ações para o estabelecimento das áreas
de apoio e infraestrutura envolvendo as atividades pertinentes ao processo
de dragagem e quando ocorrerá a dragagem propriamente dita. As ações de
controle e mitigação dos impactos devem ser iniciadas concomitante às
atividades previstas nesta fase.



Operação: quando o empreendimento, a Via Navegável do Rio Tocantins,
começa a funcionar com navegabilidade do rio melhorada para o período de
seca.

É importante esclarecer que não existe um ente responsável pela operação da via
navegável. Em redes hidroviárias, vários entes públicos (ANA, ANTAQ, MARINHA,
ANEEL, DNIT, órgãos ambientais, etc) e privados (navegadores, operadores de
pequenos portos, etc) têm atribuições sobre sua operação. Portanto, neste estudo
é sugerida continuidade de certas ações de monitoramento e compensação após
a finalização das dragagens de ampliação da via, a serem realizadas pelo DNIT por
um período determinado.
Ademais, quando forem realizadas as dragagens de manutenção, que ocorrerão
propriamente durante a operação da via navegável do rio Tocantins/PA, o DNIT
deverá executar as ações ambientais a serem acordadas no licenciamento no
âmbito do Programa de Monitoramento Ambiental Regular (PMAR).
A estruturação da Matriz de Impacto para este ECI desenvolveu-se a partir da
análise integrada sobre os compartimentos ambientais considerando-se as etapas
do empreendimento e suas atividades, bem como os parâmetros previamente
definidos para avaliação dos impactos e seus aspectos associados às comunidades
indígenas. O detalhamento destes parâmetros de avaliação é abordado no Capítulo
10, no subitem 10.1. Metodologia de Avaliação de Impactos, onde a metodologia
usada na elaboração da Matriz é detalhada imediatamente antes da apresentação
dos impactos identificados e da própria Matriz, de forma a auxiliar na compreensão
do enquadramento da avaliação feita por este estudo.
Para identificação dos impactos, assim como para o desenvolvimento das ações
de controle, mitigação e compensação são considerados três tipos de recortes
territoriais:
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ADA – Área Diretamente Afetada – área onde será implementado o
empreendimento, área de intervenção, ou seja, o leito do rio Tocantins.



AID – Área de Influência Direta – área sujeita aos efeitos diretos e/ou mais
significativos da implantação e operação do empreendimento, definida em
10 km a partir do empreendimento.



AII – Área de Influência Indireta – sujeita aos efeitos indiretos e/ou menos
significativos da implantação e operação do empreendimento, que no caso
pode se estender até o município de Tucuruí, onde os Asurini do Tocantins
mantêm suas relações de troca com a sociedade envolvente, desde
comércio a benefícios sociais e atividades com a FUNAI – Fundação
Nacional do Índio.

Neste caso, a Terra Indígena Trocará está na AID, considerando que o rio
Tocantins margeia o território. No caso da Terra Indígena Trocará Doação, esta se
encontra na AII.
Considerando ainda as características do empreendimento, e que o mesmo será
executado por trechos, a Matriz de Impactos apresentada neste estudo deverá ser
atualizada na próxima etapa do licenciamento ambiental, durante a fase de
elaboração e detalhamento do Componente Indígena do Projeto Básico Ambiental
Indígena (PBA), como condicionado pela FUNAI. Nessa ocasião, o componente
indígena deverá ser apresentado aos Asurini do Tocantins garantindo o
protagonismo das comunidades indígenas, de acordo com o Ofício nº
89/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI, de 15 de março de 2018.

3.4

Marcos Legais

Este item reúne documentos balizadores da relação entre comunidades tradicionais
e Estado brasileiro, especialmente no âmbito dos empreendimentos.


Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

Diz respeito ao direito das comunidades indígenas no que se refere ao seu território
tradicional e suas práticas.
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“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.”



Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho―OIT

Diz respeito a obrigatoriedade de consulta a povos e comunidades tradicionais em
ações que impactam a vida dessas populações. A convenção diz respeito também
a

questões

próprias

das

comunidades

tradicionais,

estimulando

a

autodeterminação e autonomia.


Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015.
“Estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos
órgãos e entidades da administração pública federal em processos de
licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama”.

Ainda a Portaria nº 60, artigo 3º, § 2º, inciso I estabelece que:
“...presume-se a intervenção: I - em terra indígena, quando a atividade ou
o empreendimento submetido ao licenciamento ambiental localizar-se em
terra indígena ou apresentar elementos que possam ocasionar impacto
socioambiental direto na terra indígena, respeitados os limites do Anexo
I.”

Com base nesta portaria, a FUNAI definiu que a distância utilizada para se
considerar os limites de abrangência direta do empreendimento às Terras
Indígenas é a mesma utilizada para empreendimentos ferroviários, sendo de 10 km
na Amazônia Legal, conforme Quadro 3.4-1, a seguir.
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Quadro 3.4-1 - Distância por Tipologia de Empreendimento

Fonte: Portaria Interministerial no 60/2015 (Anexo I).



Instrução Normativa nº02, de 27 de março de 2015.

Instrução Normativa que regulamenta os procedimentos da FUNAI nos processos
de licenciamento ambiental.
“Art.

1º

Esta

Instrução

Normativa

estabelece

procedimentos

administrativos a serem observados pela Fundação Nacional do Índio Funai, quando instada a se manifestar nos processos de licenciamento
ambiental federal, estadual e municipal, em razão da existência de
impactos socioambientais e culturais aos povos e terras indígenas
decorrentes da atividade ou empreendimento objeto do licenciamento”.

23

4. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Este capítulo apresenta de forma resumida a caracterização do empreendimento a
partir de informações obtidas no EIA/RIMA (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018),
onde poderão ser encontradas informações mais detalhadas.
4.1

Informações Gerais

O projeto das Obras de Dragagem e Derrocamento da Via Navegável no Rio
Tocantins é um empreendimento de responsabilidade do DNIT e consiste na
intervenção no canal principal do rio Tocantins, em uma extensão de 300 km entre
os municípios de Marabá e Baião, no estado do Pará, com o objetivo de aumentar
a navegabilidade do rio no período de seca, beneficiando principalmente o
transporte de cargas.
De acordo informações apresentadas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
elaborado para o empreendimento, a “Hidrovia Tocantins-Araguaia é uma das
principais hidrovias da Amazônia que alcança a região do cerrado brasileiro e o
primeiro

dos

sistemas,

o

prioritário

em

termos

de

cargas

potenciais,

compreendendo o trecho de Marabá a Baião”.
Atualmente a movimentação de transporte de cargas no rio Tocantins se dá apenas
nos períodos de cheia do rio (nos meses chuvosos de dezembro a junho).
Conforme

apresentado

no

EIA

(DNIT/

Consórcio

DTA/O’Martin,

2018),

historicamente, a hidrovia do médio e baixo Tocantins, entre Marabá e sua foz, foi
regular e continuamente navegada por embarcações regionais até sua interrupção
em decorrência da construção da barragem hidrelétrica de Tucuruí, situada a cerca
de 250 km da foz. Com a inauguração do complexo das eclusas de Tucuruí, o maior
dos obstáculos à navegação de comboios no trecho desde Marabá até Vila do
Conde e Belém foi vencido. Contudo para tornar-se navegável durante todo o ano
são necessárias intervenções como dragagens e derrocamentos no rio Tocantins.
Sobre isso o EIA (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018) apresenta:
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“A construção dessas eclusas e demais intervenções como dragagens e
derrocamentos nos trechos de corrente livre deverão criar condições de
navegação desde a foz até a cidade de Peixe (TO), com cerca de 1.560
km de extensão. Além disso, a navegação é também dependente do
regime operacional das UHEs, que determinam as vazões a jusante, o que
demanda conciliar os interesses dos órgãos do setor elétrico com as
necessidades apresentadas pelos responsáveis pela navegação”

No Plano Nacional de Integração Hidroviária – PNIH (UFSC/LABTRANS; ANTAQ,
2013), a utilização da hidrovia Tocantins-Araguaia é justificada em função do
grande potencial representado pela sua extensão e posição geográfica para o
escoamento da produção de grãos e minérios, e da existência de longos trechos
navegáveis, sendo necessário vencer alguns obstáculos, como a conclusão de
esclusas e outros impedimentos ambientais.
Segundo o Projeto Básico para Execução de Dragagem do Canal Navegável no
Rio Tocantins (DNIT, 2017. Vol. IV - Componente Ambiental), a Hidrovia do
Tocantins é um empreendimento estruturador de integração logística para a região
norte do Brasil e sua vocação é predominantemente voltada para os fluxos internos
entre os municípios que compõem o corredor hidroviário afim de escoar a produção
de commodities. Desta maneira, conectando-se com malhas ferroviárias e
rodoviárias, formará um corredor multimodal importante para o desenvolvimento
econômico da região.
O EIA do empreendimento apresenta estimativas de crescimento do transporte de
cargas para a Hidrovia Tocantins –Araguaia, que aponta para a atratividade alta da
hidrovia a longo prazo e crescente, tendo como base critérios de minimização do
custo logístico. As projeções de longo prazo (2030) apontam para cinco principais
grupos de cargas que serão responsáveis por 89% do volume transportado (em
toneladas): soja em grão, carvão mineral, milho em grão, carga geral e minerais
não metálicos.
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Tabela 4.1-1: Projeção quinquenal da carga alocada, por produtos, para a Hidrovia TocantinsAraguaia - 2015-2030 (t).
Produtos

2015

2020

2025

2030

Soja em grão

2.783

5.736

7.467

12.188

Óleo de soja em bruto e tortas, bagaços
e farelo de soja

2.511

Carvão Mineral

1.999

3.935

6.359

8.785

Milho em grão

806

482

340

2.251

Carga geral

683

722

3.936

5.550

Gusa e ferro ligas

520

624

714

799

Minerais não metálicos

167

753

1.231

1.392

Semi acabados, laminados planos,
longos e tubos de aço

46

132

126

126

Óleos de milho, amidos e féculas
vegetais e rações

25

267

345

349

Leite de vaca e de outros animais

22

147

218

258

Bovinos e outros animais vivos

10

31

39

46

Produtos químicos inorgânicos

8

77

174

186

Outros produtos e serviços da lavoura

6

87

106

198

Produtos da exploração florestal e da
silvicultura

4

28

38

41

Fertilizantes

2

4

4

5

Manganês

1

1

1

1

Animais Vivos

0

0

1

1

Cimento

-

249

252

151

Outros produtos do refino de petróleo e
coque

-

46

60

69

Minério de ferro

-

-

-

-

Minerais metálicos não ferrosos

-

-

-

-

9.591

18.765

21.410

33.761

TOTAL

Fonte: EIA (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018) - UFSC/LABTRANS; ANTAQ, 2013 e dados do PNLT
(documento reservado).
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O empreendimento Obras de Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio
Tocantins está dividido em três trechos distintos, configurando obras que, embora
integradas na futura operação da via navegável, são independentes na fase de
implantação (Figura 4.1-1).
Nos Trecho 1 e 3 serão realizadas apenas obras de dragagem e no Trecho 2
apenas obras de derrocamento, como especificado a seguir.


Trecho 1 – Montante: entre os municípios de Marabá e Itupiranga, obras de
dragagem; 52 km de dragagem descontinuada.



Trecho 2 – Montante: entre Santa Terezinha do Tauiri e Ilha do Bógea, obras
de derrocamento; 35 km, e



Trecho 3 – Jusante: entre os municípios de Tucuruí e Baião, obras de
dragagem. 125 km de extensão

Figura 4.1-1: Empreendimento Via Navegável do Rio Tocantins e seus Trechos de obras.
Fonte: – DNIT/Consórcio DTA Engenharia/ O’Martin, 2018.
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As obras de dragagem e derrocamento visam viabilizar a operação da via
navegável em 96% do tempo para o comboio-tipo, conforme capacidade da eclusa
da UHE Tucuruí, formado por nove barcaças na configuração 3 x 3, com
comprimento total de 200 m, largura de 32 m e calado de 2,10 m, conforme a Figura
4.1-2, a seguir.

Figura 4.1-2: Comboio-tipo.
Fonte: Consórcio DTA/O’Martin, 2018

A via navegável comportará no máximo 4 comboios-tipo, diariamente, tendo em
vista a capacidade operacional da eclusa na barragem da UHE de Tucuruí.
Nas margens do Trecho 3 do empreendimento estão localizadas duas Terras
Indígenas, a TI Trocará e Trocará Doação e, portanto, é o trecho objeto deste ECI.
O detalhamento sobre as obras de dragagem previstas para este trecho será
apresentado no item 4.3.
As informações quanto ao derrocamento (Trecho 2) não serão tratadas aqui, visto
que estão a aproximadamente 130 km das TIs, e poderão ser encontradas no EIA
(DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018), assim como maior detalhe sobre o
empreendimento.
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4.2

Localização Geográfica do empreendimento e as Terras Indígenas.

O projeto das Obras de Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio
Tocantins está localizado inteiramente no estado do Pará, entre os municípios de
Marabá e Baião, e é subdividido em três trechos, sendo o Trecho 3 objeto deste
ECI, conforme apresentado no item 1.1.
O Trecho 3 do empreendimento está situado entre os municípios de Tucuruí e Breu
Branco – a partir da barragem da UHE Tucuruí, e o município de Baião, onde estão
localizadas as Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação, que são habitadas
pelos

Asurini

do

Tocantins,

conhecidos

como

Asurini

do

Trocará

(DNIT/COPPETEC, 2011) ou ainda Akuawa-Asurini (LARAIA, 1967).
Para identificação e definição das Terras Indígenas localizadas na área de
influência

do

empreendimento,

a

FUNAI,

por

meio

do

Oficio

nº

26/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI (Anexo II) concordou que fosse adotada a distância
estabelecida no Anexo I da Portaria Interministerial nº 60/2015 2, para
empreendimentos ferroviários, localizados na Amazônia Legal, sendo esta de 10
km a partir do empreendimento.
A TI Trocará, com cerca de 21 mil hectares de área regularizada, possui 12,6 km
de seu perímetro localizados às margens do rio Tocantins3, a partir da confluência
do rio Trocará com o rio Tocantins, e a TI Trocará Doação possui apenas 14
hectares limítrofes a oeste com o território da TI Trocará, incorporados ao
patrimônio da união como área dominial indígena.
No Trecho 3 do empreendimento, com aproximadamente 125 km de extensão e
considerando um buffer de 10 km, encontram-se localizadas as Terras Indígenas,
a Área de Proteção Ambiental do Lago de Tucuruí, a Unidade de Conservação
Portaria que estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação da Fundação Nacional do
Índio-FUNAI, da Fundação Cultural Palmares-FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico NacionalIPHAN e do Ministério da Saúde nos processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA.
3 Decreto nº 87.845 de 22/11/1982 – Homologação da demarcação da TI Trocará. “LESTE: ...MC 14, de
coordenadas geográficas 03º31'12" S e 49º36'20" Wgr., situado na confluência do Rio Trocará, margem
esquerda, com o Rio Tocantins, margem esquerda; daí, segue margeando o Rio Tocantins no sentida
montante, na distância de 12.635,46 até o MC 01, de coordenadas geográficas 03º37'10" S e 49º39'09" Wgr.,
situado à margem esquerda do Rio Tocantins. SUL: - Do Marco MC 01 segue por uma linha seca de azimute
verdadeiro 312º29'22", na distância de 403,77m até o MM 00, de coordenadas geográficas 03º37'01" S e
49º39'19" Wgr.”. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-87845-22-novembro-1982437933-publicacaooriginal-1-pe.html consultado em 01.06.2018
2
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Federal (Reserva Extrativista Ipau-Anilzinho) e Territórios Quilombolas, sendo uma
região de grande riqueza natural com áreas de mata primária e de valoroso
equilíbrio ecológico.
A Figura 4.2-1 apresenta a localização do empreendimento Obras de Dragagem e
Derrocamento da Via Navegável no Rio Tocantins subdividido em três trechos,
onde é possível identificar o Trecho 3, objeto deste ECI, os territórios indígenas
definidos de acordo com a Portaria Interministerial nº 60/2015.
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Figura 4.2-1: Mapa de Localização do empreendimento e das Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação.
Fonte: EIA (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018).
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O Trecho 3 do empreendimento compreende o percurso do rio que banha os
municípios de Tucuruí/PA, na margem esquerda, Breu Branco/PA na margem
direta e ao final o município de Baião/PA nas duas margens do rio, conforme a
Figura 4.2-2, e possui cerca de 125 km de extensão.

Figura 4.2-2: Localização do Trecho 3.
Fonte: DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018.
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4.3

Obras de Dragagem no Trecho 3 e Elementos Estruturantes.

4.3.1 Finalidade, Volume e Período da Dragagem
As obras de dragagem do rio Tocantins localizadas a jusante da UHE Tucuruí até
o município de Baião, que compõem o Trecho 3 do empreendimento, tem a
finalidade de aprofundar o canal de navegação, garantindo o tráfego seguro de
embarcações para escoamento de carga que atendam as condições de contorno
estabelecidas para o comboio – tipo, formado por nove barcaças na configuração
3x3, com as características apresentadas na Tabela 4.3-1.
Tabela 4.3-1: Embarcação Tipo
Tipo de embarcação

Autopropulsadas - CHATA

Características
Comprimento

200,00 m

Boca

32,00 m

Calado

2,10 m

Capacidade de Carga

9.000 t

Fonte: DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018; UFPA/DNIT, 2017.

De acordo com o Projeto Básico para execução das obras de dragagem, elaborado
pela Universidade Federal do Pará - UFPA (2010), e revisado pelo DNIT (Volume
IV Componente Ambiental - Agosto/2017), foram realizados levantamentos
batimétricos monofeixe no Trecho 3, em maio de 2009 durante o período de
estiagem, e identificados e localizados sete bancos de areia (pontos críticos), onde
será necessária a execução de dragagem para viabilizar a navegação de comboios,
sendo um deles na altura da TI Trocará. O volume a ser dragado foi estimado em
2.470.000 m³ de material, conforme Tabela 4.3-2.
Tabela 4.3-2: Volume de dragagem estimado no Trecho 3.
Trecho

Extensão (km)

Volume
(m³)

Intervenção

Trecho 3: Tucuruí a Baião

125

2.470.000

Dragagem

Fonte: DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018.
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4.3.2 Características do Projeto de Dragagem
De acordo com o EIA (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018) do empreendimento,
o projeto a ser utilizado na dragagem possui as seguintes características descritas
a seguir e sua seção tipo indicada na Figura 4.3-1:

Figura 4.3-1: Demonstração da seção tipo do canal navegável a ser utilizada na dragagem.
Projetos Básicos de dragagem do rio Tocantins, UFPA, 2017. C = calado, H = altura do canal
(nível de referencia), P = profundidade do canal (nível dágua), CF = fundo do canal. Os 126
metros correspondem aos 70 metros do canal somados aos taludes (28 metros em cada lado).
Fonte: DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018.

Largura da Base do Canal Navegável: A largura da soleira do canal projetado
deverá ser constante e igual a 70 m, considerando a navegação sem cruzamento
de embarcações, ou seja, caso cheguem a esses trechos sem cruzamento
comboios navegando em sentidos diferentes, o comboio que navega de jusante
para montante deve aguardar o comboio que navega de montante para jusante
fazer a travessia e, após o término, iniciar a passagem.
Raio de Curvatura (R): Os raios de curvatura médios utilizados no traçado foram de
aproximadamente 900 m, correspondente a cerca de 06 (seis) vezes o
comprimento do comboio, pois considera-se que, para raios maiores ou iguais a
900 m, o comboio-tipo é capaz de realizar a curva sem que seja necessário
considerar um alargamento da base do canal no trecho em curva.
Profundidade do Canal Navegável (P): As obras de dragagem no trecho em
questão serão realizadas para uma profundidade de dragagem de 4,00 m, relativa
aos níveis de redução de cada trecho. A profundidade do canal de navegação e o
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calado das embarcações foram definidos a partir de bases técnicas, de padrões
normativos vigentes, de estudos e levantamentos de campo existentes e os
realizados e das características do comboio de projeto. O pé de piloto, ou seja, a
distância mínima que deve haver entre o fundo da embarcação e o fundo do rio ou
do mar, calculado para o presente projeto é igual a 72,33 cm. Esse valor
corresponde à profundidade local menos o calado menos o afundamento paralelo
(“squat”).
Altura das Escavações: Nos trechos em que a seção tipo de projeto intercepta a
seção natural do leito do rio, deverá ser obtida uma altura livre entre o nível de
redução de cada trecho a ser dragado e a cota de fundo do rio constante, que é
igual a 4,0 metros.
Talude de Escavação: Nos trechos além do fundo do canal de projeto onde a
inclinação da seção tipo intercepta a seção natural do leito do rio, as dragagens
deverão ser executadas com taludes com inclinação de 1:7 (V:H).
4.3.3 Procedimento de Dragagem
O procedimento de dragagem é iniciado a partir do Projeto de Dragagem que define
todos os equipamentos a serem utilizados e que possui previamente atendidas
todas as exigências legais para a atividade.
De acordo com o EIA (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018) as dragas (maquinário
utilizado para dragar) são posicionadas nas linhas de recalque que deverão ser
montadas todas as vezes que se fizer necessário dragar material de algum leito.
Como função, as linhas de recalque transportam a mistura de água com os
sedimentos oriundos do processo de dragagem, e devem ter sua especificação de
acordo com as exigências da draga e do projeto de dragagem.
Com a draga na água é montada a linha de recalque. A primeira montagem deverá
ser realizada preferencialmente em terra, subdividindo a linha de recalque em
colunas com 600 metros de comprimento, facilitando os serviços de montagem
posteriores e minimizando os riscos de acidentes. A quantidade de flutuantes por
tubo será definida pela capacidade dos flutuantes, e a quantidade de mangotes na
linha de recalque será definida pela demanda e flexibilidade da tubulação (curvas).
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Para o procedimento de dragagem a draga deverá ser ancorada no leito do rio, e
descer seus charutos para que esteja apoiada de maneira a sofrer o mínimo de
interferências externas durante a operação. Após a draga estar devidamente
ancorada descerão a lança de dragagem, com o desagregador na ponta, até o leito
a ser dragado. Assim que estiver em contato com o solo, o desagregador começa
a operar e se dá início ao processo de dragagem propriamente dito.
A cada passeio do desagregador, o material é devidamente quebrado e se torna
uma mistura de sólidos e água que é sugada pela bomba de sucção, que se localiza
na lança de dragagem, que passará a mistura para as bombas de recalque,
localizadas no corpo da draga. Ao chegar às bombas de recalque, a mistura será
bombeada para a tubulação de recalque e depositada nas áreas de bota-fora
(DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018).
4.3.4

Áreas de Bota – Fora

De acordo com o EIA (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018), em função da escolha
do método de dragagem (sucção e recalque) para a realização das obras, optouse pela disposição do material dragado no próprio leito do rio Tocantins. As áreas
de bota-fora (BF) delimitadas localizam-se a jusante do canal de navegação, de
maneira que o material dragado não se deposite no interior do canal.
Para o Trecho 3, o EIA aponta que foram previstos nove locais de bota-foras ao
longo das áreas pesquisadas, somando um volume total de depósito de,
aproximadamente, 2.470.000 m³. O projeto de dragagem prevê os bota-foras a uma
distância média de 300 m do canal navegável, dentro do próprio rio Tocantins.
Das áreas determinadas como bota-fora, duas delas (BF 08 e BF 09) estão dentro
da AID à TI Trocará. Nas proximidades da TI Trocará encontra-se o passo crítico
identificado como Vila Moru que vai gerar o material a ser depositado no BF 08,
que ocupará uma área de 602.799,00 m². Também merece atenção o Passo Crítico
Tucuruí, localizados a montante da TI Trocará, e que vai gerar volume menor de
dragagem, 15.844,54 m³, a ser depositado no BF 09, que ocupará uma área de
29.032,00 m², conforme Tabela 4.3-3.
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A área de BF08 está alocada em frente à Terra Indígena, mais próximo a margem
esquerda, e a área de BF09 está a, aproximadamente, 10 km da TI Trocará, mais
a montante da reserva indígena, ambas na AID, cujas coordenadas encontram-se
apresentadas na Tabela 4.3-4.
Tabela 4.3-3: Passos críticos e volume estimado a ser dragado no Trecho 3.
Cota de Dragagem
(IBGE)

Volume (m³)

Passagem do Limão
(Baião)

- 2,99 m

416.049,61

Vila Ituquara

- 2,64 m

516.241,30

4,4 km

Praia da Rua do Fogo

- 2,33 m

271.685, 46

1,6 km

Passagem do Gregório

- 2,30 m

197.769,28

2,3 km

Nazaré dos Patos

- 2,15 m

351.068,50

0,8 km

Vila Moru

- 1,65 m

584.903,79

2,5 km

Tucuruí

-0,75 m

15.844,54

0,65 km

Total parcial Trecho 3:

2.353.922,48

Passo Crítico

Distância em
relação às TIs

Trecho 3:
1,64 km

Fonte: DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018; UFPA, 2017.
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Tabela 4.3-4: Coordenadas dos Bota Fora 08 (Vila Moru) e Bota Fora 09 (Tucuruí), ambos
próximos à TI Trocará
Bota Fora

BF08

BF09

Vértices

Coordenadas SAD69 UTM Z22S
X

Y

8A

653444,1372

9605917,266

8B

652223,1086

9603491,981

8C

652069,0536

9603233,175

8D

652301,8046

9603233,175

8E

652440,8361

9603467,297

8F

653666,4618

9605916,547

9A

648870,8942

9584932,159

9B

649301,9699

9584065,126

9C

649328,5216

9584079,09

9D

648898,2098

9584944,563

Área BF (m²)

602.799,00

29.032,00

Fonte: EIA (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin), 2018; Projetos Básicos de Dragagem do rio Tocantins, UFPA,
2017.

O Mapa 4.3.4-1 a seguir identifica as áreas de despejo delimitadas para o ponto
crítico Vila Moru e Tucuruí, juntamente com o eixo do canal navegável onde é
possível identificar a TI Trocará (fragmento florestal na margem esquerda do rio)
em relação ao BF 08.
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4.3.5 Máquinas, Equipamentos, Infraestrutura de Apoio e Mão de Obra
A compreensão e o esclarecimento do funcionamento mecânico de cada
equipamento a ser empregado no processo de dragagem é de extrema importância
para que se possa entender o funcionamento das obras e possibilitar a análise dos
possíveis impactos.
Na Tabela 4.3-5 estão relacionados os equipamentos indicados no EIA (DNIT/
Consórcio DTA/O’Martin, 2018) do empreendimento como soluções de engenharia
na execução da obra de dragagem no Trecho 3.
Tabela 4.3-5: Equipamentos listados para obra de dragagem da via navegável do rio
Tocantins
Descrição do equipamento

Utilização

Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1350 kW e do
cortador de 170 kW

água

Linha de Recalque com Dutos e flutuadores (extensão máxima 600m)

água

Embarcação empurradora multipropósito - 2 x 150 HP

água

Embarcação de batimetria - 120 HP

água

Lancha de apoio - 40 HP

água

Empurrador Multipropósito (2 x 200 HP) com guindaste hidráulico 11T

água

Embarcação hotel para até 30 pessoas

água

Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico

água

Plataforma Flutuante - Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade
de 500 t, com 03 contêineres dispostos sobre o mesmo

água

Grupo gerador - 100/110 kVA

Canteiro flutuante

Máquina liberadora de tensão para o processo de soldagem Rail Tensor
THR 542

Canteiro flutuante
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4.3.5.1 Equipamento 01 - Draga de sucção e recalque com potência
da bomba de 1350 kW e do cortador de 170 kW (SICRO –
E9637)
Conforme consta no EIA (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018), considerando que
a janela de dragagem para o projeto é de 08 (oito) meses, o pré-dimensionamento
que se mostrou mais adequado foi utilizando uma Draga Hidráulica de Sucção e
Recalque com potência da bomba de 1350 kW e do cortador de 170 kW (Código
SICRO - E9638), pois permite a execução dentro do período disponível com uma
margem de segurança operacional adequada para os serviços de dragagem.
Esses são equipamentos que utilizam o processo hidráulico de dragagem através
de bombas hidráulicas que succionam e recalcam, ao mesmo tempo, o material
dragado no seu destino final. O equipamento é indicado como solução técnica à
obra, e tem especificação para dragagem de 1090 m³ de sedimentação hora de
trabalho, com um consumo energético médio de 1500 kw/h (DNIT/ Consórcio
DTA/O’Martin, 2018).
Simplificadamente, o funcionamento deste equipamento, consiste em corte, sucção
e recalque do material sedimentado. O corte é realizado através de uma cabeça
rotativa (Foto 4.3-1 e Foto 4.3-2) com dentes em liga metálica com alto grau de
dureza com a função de descompactar o sedimento do leito. A sucção é realizada
através de pressão negativa (vácuo) gerada por uma potente bomba centrifuga,
instalada na tubulação que literalmente suga o material descompactado pela
cabeça cortadora a uma taxa nominal de 1090 m³ por hora (DNIT/ Consórcio
DTA/O’Martin, 2018).
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Foto 4.3-1: Draga hidráulica cortadora

Foto 4.3-2: Detalhe da cabeça rotativa

Fonte: Damen equipamentos.

Fonte: Damen equipamentos.

Sobre a Linha de Recalque, o material sugado é por sua vez bombeado
(impulsionado) por pressão positiva através de um conjunto de bombas hidráulicas,
que deslocam este material misturado a água, para o sistema de dutos com
flutuadores (linha de recalque) que saem da embarcação de dragagem (Foto
4.3-3). Neste caso, o material dragado é conduzido diretamente para a área de
bota-fora.
A tubulação de recalque das dragas deverá ser de PEAD - Polietileno de Alta
Densidade – preferencialmente do tipo PE100, diâmetro interno de 506,6 mm (20”)
e diâmetro externo de 560 mm, resultando em uma espessura de tubulação de
aproximadamente 27 mm (Foto 4.3-4). Os demais componentes da linha adotados
são: flutuadores em polietileno bipartidos, mangotes flangeados de borracha
reforçada com lonas sintéticas, pressão de trabalho 10 Bar e pressão de ruptura 40
Bar. A linha de recalque está prevista para ter comprimento de 600 m.
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Foto 4.3-3: Detalhe dos
flutuadores de descarga

dutos

com

Fonte: Damen.

Foto 4.3-4: dutos com flutuadores de
descarga
Fonte: DNIT 2018.

A Figura 4.3-2 apresenta o detalhe da operação de dragagem com uma draga
hidráulica de sucção e recalque.

Figura 4.3-2 – Draga de sucção e recalque.
Fonte: Lips, Carlos, 2006, apud DNIT/Consórcio DTA/O’Martin, 2018

4.3.5.2 Equipamento 02 – Embarcação empurradora multipropósito
2x150HP (SICRO-E9603)
Os empurradores de apoio de duplo sistema de propulsão são embarcações
robustas dotadas com dois motores de grande potência e grandes hélices,
utilizados nas funções de reboque de balsas e ou navios cargueiros. Com o uso
desta dupla propulsão está embarcação é capaz de girar ao seu próprio eixo
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fazendo manobras muito mais precisas conseguindo assim ter maior segurança
para o rebocamento das balsas de convés em ambientes com correntezas.
Os empurradores (rebocadores) normalmente utilizam de motores a diesel de
quatro ou seis cilindros para gerar força de locomoção das hélices da embarcação
bem como sistema de bomba hidráulica que possibilita o funcionamento do
guindaste necessário as operações destinadas a este equipamento (Figura 4.3-3
e Foto 4.3-7).

Figura 4.3-3: Empurrador de apoio, de duplo
sistema de propulsão e governo

Foto 4.3-5: Empurrador de apoio, de duplo
sistema de propulsão e guindaste.

Fonte: Damen.

Fonte: DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018.

4.3.5.3 Equipamento 03 – Embarcação de batimetria - 120 HP
As embarcações destinadas a este tipo de trabalho normalmente são de pequena
capacidade e de movimentação letárgica durante o processo de coleta de dados
batimétricos.

Foto 4.3-6: Exemplo de embarcação
utilizada para coleta de dados batimétricos.

Foto 4.3-7: Exemplo de embarcação
utilizada para coleta de dados batimétricos.
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Fonte: pescaenautica.com.br.

Fonte: ruraltech.com.br.

4.3.5.4 Equipamento 04 – Lancha de apoio com propulsão a jato - 175
HP
As embarcações com propulsão a jato, são embarcações adaptadas à navegação
em áreas de águas rasas, o princípio de funcionamento se trata de uma bomba
centrifuga que suga a água e a pressuriza forçando sua passagem por uma saída
reduzida formando um jato, que impulsiona a embarcação.

Foto 4.3-8: Exemplo de lancha de apoio por
propulsão a jato 175 HP

Foto 4.3-9: Exemplo de lancha de propulsão
a jato 175 HP

Fonte: colunna.com.br.

Fonte: colunna.com.br.

4.3.5.5 Equipamento 06 – Plataforma Flutuante (Balsa) ou canteiro de
obras flutuante
Esta balsa atenderá a necessidade de uma oficina flutuante, dispondo de recursos
necessários para manutenção e reparo de equipamentos, de forma a se minimizar
o tempo de reparo em campo. Também está previsto a instalação de um
almoxarifado para estocagem, por exemplo, de peças sobressalentes e
ferramentas. E, por fim, a montagem de escritórios (Executora e Supervisora), para
atender necessidades nos locais de execução da obra (DNIT/ Consórcio
DTA/O’Martin, 2018).
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Foto 4.3-10: Exemplo
flutuante - balsa

de

plataforma

Fonte: nortecontrasnave.com.br.

Foto 4.3-11: Exemplo de plataforma
flutuante - balsa com instalações
Ffonte:henvil.com.br.

4.3.5.6 Equipamento 07 – Barco hotel com capacidade para 30
pessoas - 2 x 150 HP
As embarcações com características de acomodação para 30 pessoas ou mais
normalmente possuem um número também grande de banheiros e instalações de
suporte estes ocupantes e uma tripulação permanente de pelo menos 10 pessoas.

Foto 4.3-12: Exemplo de barco hotel

Foto 4.3-13: Exemplo de barco hotel

Fonte: sumbrapesca.com.

Fonte: sumbrapesca.com.

4.3.5.7 Equipamento 08 – Grupo gerador - 100/110 kVA
Os grupos geradores são geradores elétricos geralmente impulsionados por
motores estacionários à diesel com consumo de 9 a 23 litros de diesel por hora de
trabalho.
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Foto 4.3-14: Grupo gerador 100/110 Kva
Fonte: Stemac.

Foto 4.3-15: exemplo de grupo gerador
móvel
Fonte: Stemac.

4.3.5.8 Infraestrutura de apoio e Mão de Obra
Para a realização da atividade de dragagem é necessário fornecer à equipe técnica
estrutura de apoio. Considerando a situação geográfica, as questões econômicas,
logísticas e da duração da obra está previsto como estrutura de apoio um Canteiro
de Obras Flutuante, que deverá acompanhar a frente de serviços durante todo o
período de realização da obra. Toda equipe técnica, bem como todos os
equipamentos ficarão alocados nesse canteiro.
Segundo o Projeto Básico para Execução de Dragagem do Canal Navegável no
Rio Tocantins (UFPA/DNIT. 2017), no Canteiro de Obras Flutuante haverá
instalações provisórias: cozinha, sala de reuniões, refeitório, banheiro e
dormitórios, de modo a atender toda demanda da equipe que trabalha na obra.
O Canteiro de Obras Flutuante consiste das seguintes estruturas e equipamentos
já apresentados na Tabela 4.3-5 e que são detalhadas a seguir com suas
respectivas funções:


01 Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t, com três
contêineres dispostos sobre o mesmo (Plataforma Flutuante, balsa).
Funções: Fornecer estrutura para atender as necessidades administrativas
(Escritório), de almoxarifado, manutenção e reparos de equipamentos
(Oficina), nos locais de execução da obra.
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1 Barco-hotel com capacidade para 30 pessoas contendo dois motores de
150 HP. Funções: Alojar os funcionários da obra fornecendo instalações
sanitárias; Cozinha; Refeitório; Dormitórios.



01 Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico contendo um
motor de 175HP. Funções: Atender possíveis emergências, como acidentes
de trabalho, utilizando Lancha a jato com capacidade de percorrer grandes
distâncias em intervalos de tempo menores;



02 Grupos geradores de 100/110 kVA. Função: Fornecer energia para a
Plataforma Flutuante 24 h por dia.



01 Máquina liberadora de tensão para o processo de soldagem Rail Tensor
THR 542. Função: Executar serviços de soldagem.

A mão de obra prevista para operacionalizar o Canteiro de Obras Flutuante e
executar os serviços de dragagem é de 20 pessoas no total por turno, sendo dois
turnos, de 12 horas cada um.
Operação do Canteiro de obras Flutuante:


01 Mestre Fluvial: Tripulação Barco Hotel;



01 Condutor Maquinista Fluvial: Tripulação Barco Hotel;



01 Marinheiro Fluvial de Máquinas: Tripulação Barco Hotel;



02 Marinheiros Fluviais de Convés: Tripulação Barco Hotel e Pontão
Flutuante;



01 Piloto Fluvial: Pilotar a embarcação de transporte de pessoal e apoio
logístico;



01 Mecânico: Executar reparos e manutenção de equipamentos;



01 Soldador: Executar serviços de soldagem;



01 Eletricista: Operar o gerador e executar a manutenção das instalações
elétricas;



01 Cozinheiro: Preparação da alimentação da equipe.
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Execução da Dragagem:


01 Draguista: Operador da Draga;



01 Mestre Fluvial: Tripulação do Empurrador Multipropósito



01 Condutor Maquinista Fluvial: Tripulação do Empurrador Multipropósito;



01

Marinheiro

Fluvial

de

Máquinas:

Tripulação

do

Empurrador

Multipropósito;


03 Marinheiros Fluviais de Convés: Tripulação da Draga e Empurrador
Multipropósito;



02 Pilotos Fluviais: Pilotar a Embarcação de Batimetria e a Lancha de Apoio;
e



01 Técnico em Batimetria: Operar os equipamentos de Batimetria.

4.4

Fontes de Poluição

No que se refere às obras de dragagem e seus locais de apoio, no EIA (DNIT/
Consórcio DTA/O’Martin, 2018) é apontado como prováveis fontes de poluição
ambiental a geração de efluentes líquidos, resíduos sólidos e ruídos. Para controlar
e mitigar os impactos a serem gerados, no EIA é proposta a implantação do
Programa de Controle Ambiental da Obra – PCAO, composto por quatro
subprogramas:


Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;



Subprograma de Gestão de Efluentes Líquidos;



Subprograma de Controle da Qualidade do Ar; e



Subprograma de Gestão da Mão de Obra.

Sobre os efluentes líquidos, o estudo apresenta que o canteiro de obras (flutuante)
deverá gerar dois tipos de efluentes: os domésticos e os oleosos.
Os efluentes sanitários (domésticos) serão tratados no próprio sistema do canteiro,
e armazenados em tanque para reuso. O sistema de tratamento de esgoto utilizará
biodigestores anaeróbicos para o tratamento de resíduos líquidos industriais e
esgotos domésticos (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018).
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Os efluentes oleosos serão coletados em uma Caixa Separadora de Água e Óleo
(CSAO) e armazenados em recipientes adequados para posterior descarte,
obedecendo a legislação vigente (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018).
Sobre os resíduos sólidos haverá geração de diversos tipos e classes de resíduos
em cada frente de obra, sendo: canteiro de obras e dragagem de aprofundamento.
A forma de descarte respeitará todas as legislações pertinentes ao assunto.
“A gestão de resíduos sólidos atenderá às diretrizes, critérios e
procedimentos estabelecidos pelas Resoluções CONAMA Nº 307, de 5 de
julho de 2002, nº 275, de 25 de abril de 2001, bem como pelas normas
ABNT NBR 10004:2004, NBR 12.235/1992 e 11.174/1990.” (DNIT/
Consórcio DTA/O’Martin, 2018)

De acordo com o EIA (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018) os principais resíduos
a serem gerados são:


Resíduos Metálicos: a sucata metálica será acondicionada em caçambas
estacionárias amarelas, e será encaminhada a centros de materiais
recicláveis.



Resíduos domésticos: serão coletados seletivamente (papel, plástico, lixo
comum, resíduo orgânico, EPI usado) em tambores metálicos disponíveis
nas frentes de serviço.



Resíduo Ambulatorial: O resíduo ambulatorial será tratado de acordo com a
legislação específica. Os resíduos infectantes ou biológicos serão
acondicionados em sacos plásticos, impermeáveis e resistentes de cor
branca leitosa, com simbologia de resíduo infectante. No acondicionamento
dos perfurantes e cortantes serão usados previamente recipientes rígidos,
estanques, vedados, impermeáveis e identificados com inscrição de
perfurocortantes.

Quanto aos ruídos, estes serão provenientes da movimentação e operação de
equipamentos e embarcações da própria dragagem.
Conforme apresentado no EIA (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018), o ruído
proveniente da dragagem não poderá ser eliminado totalmente, mas poderá ser
atenuado adotando um eficiente programa de manutenção de barcos e
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equipamentos e utilização destes em bom estado de conservação. Já o ruído
ocupacional deverá ser controlado com o uso de EPIs.
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5. DADOS GERAIS DAS TERRAS INDÍGENAS
5.1

Situação Fundiária

As Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação, do povo Asurini do Tocantins,
estão localizadas no estado do Pará, entre os municípios de Tucuruí e Baião,
distante 18 km ao norte da sede do município de Tucuruí. Estes territórios estão
totalmente regularizados. A TI Trocará foi homologada em 1982 pelo Decreto no
87.845/82 e a TI Trocará Doação, fruto de doação de um fazendeiro da região,
também está regularizada e registrada no Cartório do 1º Ofício da Cidade e
Comarca de Tucuruí em nome da FUNAI.
Conforme consta no Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais e
Socioculturais da UHE Tucuruí na Terra Indígena Trocará (2006), a área
demarcada totaliza 21.722 hectares, com perímetro de 74 km. Está localizada no
estado do Pará, no limite dos municípios de Tucuruí e Baião, distante 18 km (ao
norte) da cidade de Tucuruí. A Terra Indígena é atravessada, na sua largura (9.200
m), pela rodovia BR-422, conhecida como Transcametá, que liga a cidade de
Tucuruí a cidade de Cametá. Existe uma área que foi incorporada à Terra Indígena,
em 1990, denominada pelos Asurini do Tocantins “Terra Nova”, fruto de acordo com
um fazendeiro vizinho que, inadvertidamente, derrubou a mata que se encontrava
dentro dos limites do território dos Asurini do Tocantins. Como forma de
compensação, este fazendeiro cedeu aos índios 14,04 hectares de sua fazenda.
Esta doação também está regularizada e registrada no Cartório do 1º Ofício da
Cidade e Comarca de Tucuruí em nome da Fundação Nacional do Índio, figurando
legalmente com o status de terra adquirida.
A identificação da área foi procedida no âmbito do convênio entre a FUNAI, o
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e o Projeto RADAM no ano
de 1975, mesmo ano em que foi feito o registro de seu Memorial Descritivo no
Cartório de Tucuruí. Em 1976 o antropólogo da FUNAI, Alceu Cutia Mariz, realizou
estudos na área, aparentemente para corrigir erros na plotagem da Terra Indígena
e dirimir dúvidas sobre seus limites, objetivando subsidiar sua demarcação. A
demarcação da área foi realizada em 1977, a homologação apenas em 1982.
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Ainda, segundo o mesmo Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais (2006),
uma parte dos Asurini do Tocantins que hoje habitam a TI Trocará veio de uma
área localizada nas proximidades do rio Pacajá. Por este motivo, reivindicam junto
à FUNAI que esta área, de 11.000 hectares, anteriormente sua moradia, seja
demarcada como de usufruto do povo Asurini do Tocantins para que possam
reproduzir suas práticas, além de utilizar dos recursos naturais disponíveis.
No período em que o relatório foi elaborado este processo estava tramitando na
FUNAI. Segundo Portal do Instituto Socioambiental (ISA), a área ainda está em
identificação, conforme apresentado na Figura 5.1-1.

Figura 5.1-1: Imagem do Portal do Instituto Socioambiental apresentando a situação fundiária
das áreas do Povo Asurini do Tocantins. Acesso em 09.06.18.

Durante a elaboração deste documento, não houve consulta à FUNAI para verificar
o andamento deste processo. Esta consulta deverá ser realizada no momento em
que o Componente Indígena do Plano Básico Ambiental (CI-PBA) for elaborado.
A seguir serão apresentados dados dos territórios indígenas, considerando que se
trata do mesmo povo.
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Tabela 5.1-1: Dados sobre as Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação
TI

Município (PA)

Superfície (ha)

Situação
Fundiária

Modalidade

Trocará

Tucuruí e Baião

21.722,51

Regularizada
(1982)

Tradicionalmente
Ocupada

Trocará Doação

Tucuruí e Baião

14,05

Regularizada
(1990)

Dominial
Indígena

Fonte: http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas. Acesso em 11.06.2018

5.2

Dados Demográficos

A população dos territórios indígenas deste estudo é de 437 pessoas, de acordo
com o site da FUNAI, cuja fonte é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), conforme apresentado na Tabela 5.2-1.
Tabela 5.2-1: Dados Populacionais (IBGE, 2010)
População Total

Declaram-se
Indígenas

Consideram-se
Indígenas

Não Declaram-se ou
Consideram-se
Indígenas

437

410

27

0

Fonte: http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=46301. Acesso em 11.06.2018

De acordo com os Estudos Etnoecológicos (DNIT/COPPETEC, 2011), após
consulta à Fundação Nacional de Saúde, os dados populacionais de 2009
apontavam para uma população de 520 indivíduos, considerando mulheres nãoindígenas casadas com indígenas, além de indivíduos das etnias Tembé, UrubuKaapor e Munduruku.
Segundo o Portal do ISA4 , a população das TIs Trocará e Trocará Doação é de
546 indígenas, conforme dados da Secretária Especial de Saúde Indígena (SESAI,
2014).

4

Acesso em 11.06.2018
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6. ORGANIZAÇÃO SOCIOCULTURAL, POLÍTICA E ECONÔMICA DO POVO
ASURINI DO TOCANTINS DA TI TROCARÁ
6.1

Aldeias da Terra Indígena Trocará

A bibliografia consultada informa que até 1980 os indígenas Asurini da TI Trocará
se organizavam aos moldes do padrão tradicional, ocupando diferentes pontos no
território, configurando pequenas aldeias separadas e formadas por grupos
familiares, as casas eram estruturadas de modo semelhante ao que existe hoje nas
aldeias, em palha e madeira.
Ao longo do tempo os indígenas foram incentivados a viverem juntos. A chegada
de um novo chefe de posto da FUNAI e a construção da escola na aldeia
corroboraram para isso. No entanto, mantiveram sua forma de organização familiar,
em que “predominou a ordenação das casas em forma de aglomerados, onde
residiam as mulheres e suas filhas casadas” (LEITÃO E PEDRAZZANI, 2008; p.3).
De acordo com Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais e Socioculturais da
UHE Tucuruí na Terra Indígena Trocará – Povo Asuriní e Elaboração de Proposta
de Ação Compensatória (AAPP. 2006), as famílias indígenas se organizam em
duas aldeias, a Trocará e a Ororitawa. E ainda existe um grupo de indígenas,
antigos residentes da Terra Indígena Tembé, que está localizado em outra aldeia
denominada de Núcleo Tembé ou Trocarazinho no km 18, próximo à BR-422/PA e
às margens do rio Trocarazinho.
“A população que vive na Terra Indígena Trocará se distribui principalmente em
duas aldeias denominadas Trocará e Ororitawa. Além delas existe um grupo que
habita um local denominado Km 18, assim conhecido por ser o ponto da
Transcametá que dá acesso a este núcleo de casas, outro grupo que reside às
margens do ramal que liga a rodovia a aldeia, cerca de 1,5 km do início do ramal,
e ainda uma casa isolada pertencente a um índio Urubú-Ka’apór”. (AAPP, 2006; p.
7)
Nova configuração de aldeias é apresentada pelo Instituto Socioambiental (ISA)
através do Portal - ISA acessado em 11.06.2018. Conforme informação
disponibilizada pelo ISA “em 2010, os Asurini residiam em duas aldeias menores,
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Ororitawa, Oimotawara e em outra maior, conhecida como aldeia Trocará (dados
coletados por Jackson Pantoja Lima). Anos antes, viviam em uma única aldeia,
localizada a cerca de três quilômetros da margem do rio Tocantins. Em 1988, a
aldeia era formada por trinta casas, que abrigavam as diferentes famílias nucleares
(https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Asurini_do_Tocantins.

Acesso

em

11.06.2018)”
6.1.1 Aldeias Trocará, Ororitawa e Oimotawara
A aldeia Trocará é a mais antiga e se localizava às margens do rio Tocantins,
entretanto, “em 1980 houve uma grande enchente que deixou a aldeia submersa,
tendo que ser transferida para um local de terra firme, cerca de 2 km para o interior
do território. A Figura 6.1-1: Imagem da Aldeia Trocará. apresenta a configuração
da Aldeia Trocará, com a indicação numerada da distribuição dos núcleos e
infraestrutura de apoio” (AAPP, 2006).
A Aldeia Trocará é composta por quatro núcleos familiares e mais um núcleo com
18 casas de alvenaria, que é composto por membros de várias famílias cujos
representantes pertencem a outros núcleos e até outras aldeias.

Figura 6.1-1: Imagem da Aldeia Trocará.
Fonte: AAPP, 2006.
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Os Asurini do Tocantins, como dito anteriormente, se organizam a partir de grupos
familiares, que formam núcleos e até aldeias. Na Foto 6.1-1 e na Foto 6.1-2 cada
numeração representa um núcleo familiar da Aldeia Trocará ou espaço coletivo,
sendo: 01 – Posto da Funai, 02 – Núcleo do Líder Poraké, 03 – Enfermaria, posto
de saúde e escola, 04 – Casa do Açaí e AIPAT, 05 – Núcleo do Líder Henisánisá,
06 – Núcleo maior de casas, 07 – Viveiro PDPI, 08 – Campo de futebol, 09 – Núcleo
do Líder Henonewara, 10 – Casa de farinha e 11 – Núcleo do Líder Kasoangawa.
No núcleo maior de casas de alvenaria os grupos ficaram aparentemente dispersos,
distribuídos entre as 18 casas construídas, porém pertencem a grupos de
lideranças. No entanto, é importante enfatizar que os Asurini do Tocantins
organizam suas rotinas e tomam suas decisões a partir de seu grupo familiar, sendo
cada chefe de família considerado uma liderança dentro do grupo maior.
Na aldeia Trocará se concentram as estruturas coletivas, posto de saúde,
enfermaria, posto da Funai e escola. Além dessas estruturas, também existe um
espaço para produção do suco de açaí, que serve tanto para comercialização,
quanto para subsistência. Ao lado está localizada a sede da associação, conforme
imagens apresentadas a seguir.

Foto 6.1-1 - Imagem da Casa do Açaí.

Foto 6.1-2 – Imagem da Sede da Associação

Fonte: AAPP, 2006.

Fonte: AAPP, 2006.
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Há também nas aldeias uma estrutura construída pelos indígenas que é
denominada de “Tekatawa”. Este espaço é considerado masculino e é onde
acontecem reuniões.
“O Tekatawa é utilizado apenas nas ocasiões rituais, não constituindo um
espaço da esfera do político. As decisões políticas são tomadas
"informalmente" na esfera das casas, sem que a aldeia enquanto uma
unidade seja acionada. A política se faz na dispersão. Eventualmente,
uma reunião dos índios com algum funcionário da Funai em visita na
aldeia pode ocorrer no Tekatawa, mas o mais comum é que esta seja
realizada

na

área

do

posto

da

Funai”

(https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Asurini_do_Tocantins#Aldeia.
Acesso em 06.06.2018).

Na aldeia Trocará também existe uma estrutura para produção de farinha, a casa
de farinha, construída pela FUNAI, que se constitui como um espaço nãotradicional, principalmente por ser coletivo, se considerar que as atividades são
realizadas pelos núcleos familiares. Segundo o ISA (2010), alguns indígenas ainda
produzem farinha para subsistência e por conta da precariedade da estrutura, não
produzem mais ao ponto de comercializar o produto.
Ainda, como parte da rotina dos Asurini do Tocantins, na aldeia Trocará existe um
campo de futebol, onde os indígenas jogam todos os dias, tanto homens quanto
mulheres.
“O futebol é uma atividade muito apreciada pelos índios, tanto pelos
homens quanto pelas mulheres, seja para jogar ou assistir. Em sua lateral
tem inclusive uma área coberta para abrigar os torcedores.” (AAPP. 2006).

Sobre a aldeia Ororitawa, o Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais e
Socioculturais da UHE Tucuruí na Terra Indígena Trocará – Povo Asuriní e
Elaboração de Proposta de Ação Compensatória (AAPP, 2006:14) descreve:
“A Aldeia Ororitawa fica no extremo oeste da Terra Indígena e foi fundada
em 2003. Segundo os AsurinÍ os principais motivos da mudança para a
aldeia Ororitawa foram à proteção do território e os problemas que a aldeia
Trocará apresentaram depois da chegada da estrada e energia.
Reclamam principalmente do barulho e das modificações culturais
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resultantes do contato, principalmente álcool e o desrespeito dos mais
jovens com os mais idosos.” (AAPP. 2006)

A aldeia foi fundada pela família do indígena Kasoangawa e, segundo os Estudos
Etnoecológicos (DNIT/COPPETEC, 2011), já era reconhecida pela FUNAI e,
portanto, como consequência receberia assistência e infraestrutura. Já a aldeia
Oimotawara foi fundada pela família do indígena Sereviá nas proximidades dos
limites sudoeste da TI.
As aldeias Ororitawa e Oimotawara, no momento dos estudos (2011), possuíam
casas com estilo tradicional, feita pelos homens, com a seguinte configuração:
“As casas são construídas com madeira de paxiúba, utilizada nas paredes
e assoalhos, e palha de ubim, empregada na cobertura e, às vezes,
também nas paredes. A arquitetura das casas segue o padrão regional,
sendo que algumas são construídas sobre palafitas. Embora mais
raramente,

são

feitas

também

algumas

casas

de

taipa.”

(https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Asurini_do_Tocantins#Aldeia.
acesso em 11.06.2018)

A formação de novas aldeias se dá principalmente por conta da ocupação territorial
por parte da comunidade e por conta do conflito de geração existente. Os mais
velhos se sentem incomodados com os hábitos dos mais jovens, adquiridos com a
convivência frequente na cidade. O som alto das músicas, por exemplo, que tocam
em caixas de som que funcionam devido à energia elétrica instalada na aldeia
Trocará, é um dos pontos de conflitos entre os mais velhos e os mais jovens.
Devido a essa proximidade do perímetro urbano, outras situações de conflitos se
configuram entre os indígenas. O uso de bebida também é um ponto a ser discutido
e que causa conflitos, bem como a facilidade da presença de não-indígenas no
território.
6.1.2 Grupo Tembé
O grupo Tembé, etnia originária da Terra Indígena Tembé, construiu sua relação
com os Asurini do Tocantins desde a época do contato, que teve como ator
importante neste processo o Senhor Bernardo Tembé, que se casou com uma
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indígena. O grupo mora no Núcleo Tembé, próximo à aldeia Trocará, no km 18
(DNIT/COPPETEC, 2011).
“Já no ramal que liga a Transcametá a aldeia Trocará possui um outro
núcleo com três casas, onde habitam índios Tembé. O motivo de estarem
vivendo neste local remonta a década de 60, quando um Tembé esteve
junto aos Assurini ensinando-os a plantar malva, que tinha boa aceitação
no mercado. Este índio veio acompanhado de seu filho, ainda criança.
Esta criança cresceu e sentindo-se sem perspectivas no local onde residia
(Terra Indígena Alto Guamá) decidiu retornar ao Trocará, pois havia
gostado muito de lá. Os Asuriní permitiram então que ele residisse ali com
sua família, hoje composta por sua esposa e dois filhos casados.” (AAPP.
2006: 8)
“Esse núcleo dos Tembé localiza-se a cerca de um quilômetro e meio da
Aldeia Trocará, mais próximo do portão de entrada da Terra Indígena e às
margens do igarapé Trocarazinho. São esses Tembé que prezam pelos
cuidados com o Sr. Ariwá, indígena Urubu-Kaapor que participou junto
com o falecido Bernardo Tembé da frente de atração dos Asurini, ainda
nos anos 1950. Ariwá encontra-se atualmente em estado de cegueira
absoluta e sem condições de se movimentar devido à idade avançada. O
que não o impede de narrar alguns episódios do contato com os Asurini.”
(DNIT/COPPETEC. 2011: 35)

Além do grupo Tembé, ainda há um indígena que mora na TI Trocará, UrubúKa’apór, chamado de Ariwá. De acordo com o Relatório de Avaliação de Impactos
Ambientais e Socioculturais da UHE Tucuruí (2006), ele trabalhou na FUNAI na
fase de atração dos Asurini do Tocantins. Segundo informações, ele estava sozinho
e vivendo mal em Tucuruí e os Asurini do Tocantins resolveram convidá-lo a morar
na Terra Indígena.
A Foto 6.1-3 mostra a imagem do Núcleo Tembé da TI Trocará.
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Foto 6.1-3 - Imagem de Estrutura presente no Núcleo Tembé.
Fonte: AAPP, 2006.

6.2

Histórico de Contato do Povo Asurini

A história de contato do povo Asurini do Tocantins está diretamente relacionada a
história da ocupação da região, que se configurou a partir da busca pelas “riquezas
do sertão” e por trabalho em grandes empreendimentos que ocorreram na região.
O contato com a sociedade não-indígena se deu por iniciativa dos próprios
indígenas que estavam sendo perseguidos pelos trabalhadores da Estrada de Ferro
Tocantins (EFT), que começou a ser construída em 1927, bem como por coletores
de castanha e proprietários de terras da região, e, também, por outros grupos
indígenas com os quais tinham conflitos, principalmente no que diz respeito a
ocupação e usufruto do território, nesse caso os Parakanã e Kayapó (AAPP, 2006).
A EFT tinha como objetivo ligar Tucuruí à localidade do Jatobal (município de
Jacundá). Os principais produtos comercializados na região eram o caucho e a
castanha do pará, ou seja, produtos coletados na floresta, inclusive em território
indígena.
Segundo Leitão e Pedrazzini (2008), em 1928 foi criado o Posto Indígena de
Atração do Pucuruí (PIN), na tentativa de contato com os indígenas Parakanã e
Asurini do Tocantins, com o objetivo de protegê-los. No entanto, somente em 1937
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os funcionários do Serviço de Proteção ao Índio (SPI)5, atualmente FUNAI,
conseguiram encontrar alguns índios Asurini pela primeira vez.
Em 1953, os indígenas aceitaram a aproximação ao PIN, principalmente por conta
de ataques sofridos pelos povos Parakanã e Kayapó devido a disputas de território.
Com essa aproximação do posto e o contato com não-indígenas, os indígenas
sofreram inúmeras consequências, como doenças que levaram pelo menos 50
indígenas a falecerem no período do contato.
Além disso, quando não havia representantes do SPI no posto, os indígenas eram
vítimas de atitudes inescrupulosas por parte de outros moradores, trabalhadores e
visitantes da região. Por conta disso, muitos indígenas saíram do aldeamento em
direção ao mato novamente.
Segundo o Relatório de Avaliação dos Impactos Ambientais e Socioculturais da
UHE Tucuruí (AAPP, 2006), citando Laraia & Matta (1978), em 1962 havia apenas
34 indígenas no PIN, 10 vivendo com não-indígenas e 14 vivendo na mata.
Com a construção da UHE de Tucuruí, que começou em 1975 e finalizou em 1984,
o fluxo de pessoas, bem como a configuração da cidade de Tucuruí, a mais próxima
do território indígena, cerca de 18 km, foram modificados exigindo que o Governo
do Estado do Pará atuasse cada vez mais apoiando as atividades econômicas e a
população que lá residia e, neste processo, se iniciou a abertura de rodovias e
projetos de eletrificação para a área rural.
“Entretanto, o efeito mais trágico relatado por eles foi a grande enchente
ocorrida em 1980, que devastou a antiga aldeia, outrora localizada nas
margens do rio Tocantins, época em que este rio era o único meio de
interligação entre a aldeia e a cidade. Reverbera na memória dos mais
velhos o desespero que foi ver as antigas casas destruídas, sem que
pudessem salvar nada, devido à velocidade na qual as águas subiram.
Desde então, erigiram a nova aldeia na parte mais alta da Terra Indígena,
distante cerca de quatro quilômetros da margem do Tocantins. Esta

5 O Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais – SPILTN – foi criado em 1910. A partir

de 1918 passou a denominar-se apenas SPI, até 1967, quando foi substituído pela Fundação Nacional do Índio –
FUNAI, que vigora até os dias de hoje (ISA. O Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Disponível em:
<https://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/orgao-indigenista-oficial/o-servico-de-protecao-aosindios-(
spi)>. Acesso em: 25.06.2018).
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mudança implicou na reorientação das necessidades de deslocamento,
de modo que passaram a fazer uso mais contínuo da estrada
Transcametá, que atravessa a T.I deste o início dos anos 1970.
Praticamente não exploram mais o rio Tocantins como recurso, tampouco
como meio de transporte” (COPPETEC. 2011. p. 24).

Além da UHE, desde 1970 a TI foi interceptada pela rodovia Cametá – Tucuruí,
hoje BR-422/PA, e os indígenas somente descobriram a obra quando os tratores já
estavam na área , conforme descreve Pedrazzani & Leitão (2009) e, como forma
de compensação, os indígenas exigiram luz elétrica e casas de alvenaria. Em 1980,
o Governo do Estado do Pará foi obrigado a atuar mais intensamente na região,
momento em que os indígenas solicitaram as indenizações pela rodovia. Ainda,
como parte de um acordo para indenização à comunidade da TI, foram construídas
escola, farmácia e, também, o sistema de abastecimento de água e saneamento
(com a construção de fossas) também pelo Governo do Estado do Pará. A atuação
do Governo na comunidade indígena começou a ser percebida a partir de 1982. No
entanto, as obras construídas como compensação pelos empreendimentos (citados
acima), foram concluídas apenas em 2002, após forte pressão dos indígenas.
Atualmente, a rodovia BR-422/PA não está pavimentada.
A nova configuração da aldeia Trocará exigiu que os índios buscassem se adaptar
as condições dos espaços e da convivência com os atores envolvidos no processo
na época. Sem saber ao certo como lidar com as novas estruturas e instituições,
os indígenas trouxeram para seu cotidiano hábitos observados e adquiridos na
cidade, perderam o estímulo e a prática na construção de casas, produção de roças
e até mesmo no uso da língua tradicional. Os indígenas mais jovens sofreram os
maiores impactos, embora os indígenas mais velhos tenham vivenciados
momentos de grande dificuldade e choque cultural.
De acordo com referência consultada (DNIT/COOPETEC, 2011), com as casas em
alvenaria, todos os indígenas começaram a se aglomerar em um único espaço,
superlotando estas casas, até que, num processo de adaptação, e forçados pelo
crescimento da população, voltaram a construir novas casas nos moldes
tradicionais. Este movimento acontece, frequentemente, dos mais velhos para os
mais novos.
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6.3

Aspectos Culturais e Econômicos

6.3.1 Caça
A caçada (ou sair para caçar) ainda é uma prática entre os indígenas Asurini do
Tocantins. Atualmente é realizada com auxílio de espingardas, mesmo com as
dificuldades em conseguir munição, e com mais frequência no período noturno,
conforme citação a seguir:
“Atualmente, os Asuriní caçam com espingardas e durante a noite, pois
dizem que de dia já não encontram mais animais. Eles têm muita
dificuldade em adquirir as espingardas, a munição e as pilhas necessárias
para a lanterna e, com isso, tornam-se dependentes da Funai que,
esporadicamente, os presenteia de modo insuficiente com tais artigos. Em
muitas

ocasiões,

os

índios

não

têm

carne

para

comer.”(https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Asurini_do_Tocantins#Ald
eia. Acesso em 06.06.2018)

Segundo o Estudo Etnoecológico (DNIT/COPPETEC, 2011), “o portal do ISA (2010)
descreve que atualmente os Asurini realizam caçadas somente durante a noite,
pois alegam que de dia já não encontram mais animais. Contudo, durante nossa
estada na TI Trocará registramos caçadas tanto a noite quanto durante o dia.
Segundo informação de um de nossos entrevistados, realizam este comportamento
de caçada devido à escassez de caça na Terra Indígena.”.
A proximidade da Terra Indígena com a cidade e a facilidade do acesso trouxe,
entre outras consequências, o acesso aos alimentos industrializados levando os
indígenas ao sedentarismo, principalmente por parte dos mais jovens. Segundo
Arnaud (1983), em outro momento, anterior ao contato frequente com a cidade, a
subsistência dos Asurini do Tocantins era proveniente da caça, pesca, coleta e
agricultura, com utilização de armas e outros apetrechos fabricados por eles
próprios.
“O alimento que os Asuriní mais apreciam e consideram mais nutritivo é a
carne de caça. Eles caçam mamíferos como anta, veado, caititu e também
cotia, macaco, paca, tatu e aves como nambu, tucano e mutum. A caça é
uma atividade preferencialmente masculina, mas algumas mulheres
também

caçam.”
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(https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Asurini_do_Tocantins#Aldeia.
Acesso em 12.06.2018)

Além da falta de estímulo para caçar, outra questão importante é que em 1974 um
grupo de Asurini do Tocantins que morava em Pacajá6 se mudou para a TI Trocará,
o que aumentou a disputa especialmente pela caça.
“Após serem aldeados, esta situação de independência mudou para uma
total dependência por volta de 1960 (Arnaud 1983). Há o registro de que
os funcionários do SPI tinham que adquirir grandes quantidades de farinha
e pescar para alimentar o grupo. Como estavam envolvidos nas atividades
do posto, sobretudo nas lavouras, só lhes era permitido exercer suas
práticas tradicionais de caça, pesca e coleta fora da rotina de trabalho”.
(AAPP. 2006)

Ainda, segundo os Estudos Etnoecológicos (DNIT/COPPETEC, 2011), as áreas de
caça dos indígenas que moram na aldeia Oimotawara conservam maior diversidade
de animais, possibilitando maior sucesso na caçada, o que faz com que os
indígenas da aldeia Trocará se desloquem para a região em busca de animais. O
problema relatado pelos indígenas é que pelo mesmo motivo invasores são vistos
com maior frequência nesta região, usando cachorros para caçar, o que, segundo
os indígenas, espanta os animais.
“É consenso geral entre os Asurini que o desmatamento em volta da TI
Trocará é a principal ameaça à caça. Embora alguns indígenas acreditem
que este desmatamento tem provocado o aumento da caça na TI,
possivelmente pela falsa impressão de que há aumento na disponibilidade
de presas para serem caçadas. Para exemplificar o problema do
desmatamento, os indígenas relataram que no ano de 2008 existia mata
nas margens do igarapé Arapotewa, divisa da Terra Trocará com
fazendeiro do lago da Serra, situado na porção nordeste da Terra. Hoje
com o desmatamento a caça nesta região é escassa.” (COPPETEC. 2011)

O mesmo estudo apresenta uma tabela sobre os animais que os Asurini do
Tocantins costumam caçar, com preferência para jaboti, paca, cutia e queixada ou
porcão. Este assunto será detalhado no Capítulo 7 – Caracterização
Socioambiental das Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação.
6

É sobre este território em Pacajá, outrora habitado por indígenas Asurini do Tocantins, que existe um processo
de identificação na FUNAI citado no Capítulo 5 – Dados Gerais das Terras Indígenas.
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6.3.2 Pesca
A pesquisa e descrição da atividade de pesca é importante tanto para que seja
possível perceber o quanto esta atividade influencia a alimentação dos indígenas,
mas também para observar a relação dos indígenas com os rios da região,
principalmente, com o rio Tocantins, foco deste empreendimento.
Segundo o Portal do ISA (2010)
“a pesca, que poderia equilibrar a alimentação, também parece estar
sendo afetada pelas mudanças ecológicas por que passa toda região.
Mesmo assim, sua importância como fonte alimentar para o grupo é hoje
muito maior do que no período anterior ao contato. Ela é praticada por
homens adultos e, também, por mulheres e crianças, embora com menor
frequência. Pescam com anzóis, malhadeiras e tarrafas no rio Trocará,
nos lagos próximos ao rio Tocantins, mas raramente neste rio.”

De acordo com o Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais e Socioculturais
da UHE Tucuruí (AAPP, 2006:65), as “áreas de pesca” abrangem trechos nas
margens do rio Tocantins, a montante e a jusante do rio Trocará, igarapés e lagos.
O tempo de deslocamento até estas áreas é variável, pois, conforme a estação do
ano o acesso é a pé ou de canoa.
A Figura 6.3-1 apresenta a distância do núcleo de moradia dos indígenas e a
margem do rio.
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Figura 6.3-1 - Distância do núcleo de moradia dos indígenas e a margem do rio.
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Foto 6.3-1: Crianças Asurini do Tocantins após a pescaria.
Fonte: DNIT/COPPETEC, 2011.

Ainda de acordo com o Portal do ISA acessado em 21.06.2018, nos meses de julho
e agosto, até as águas baixarem completamente, a pesca nos lagos próximos à
aldeia é bastante difícil e, neste período, a pesca só é compensadora nos rios mais
distantes da aldeia, promovendo o deslocamento de toda a família nuclear ou
extensa, que passa vários dias acampada em algum ponto distante da Terra
Indígena, onde também é possível encontrar caça com mais facilidade. É o
momento em que os indígenas se alimentam melhor.
A pesca é praticada pelos Asurini do Tocantins que utilizam tanto artefatos e
técnicas tradicionais, quanto “modernas” a partir do que observam entre os nãoindígenas. Segundo os Estudos Etnoecológicos (DNIT/COPPETEC, 2011), os
indígenas se utilizam tanto de arco e flecha, zagaia, tapagem de canal, cacuri,
paneiro, canoa e venenos, mas também utilizam malhadeira, tarrafa, rabetas e
equipamentos industrializados.
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Figura 6.3-2: Modalidades de pescaria e sua utilização
Fonte: AAPP, 2006.

“A pesca artesanal Asuriní demonstra evolução de conhecimentos
práticos e habilidade técnica, em maior parte exercida pelos homens. No
entanto,

pode

ser

praticada

também

por

crianças,

jovens

e,

oportunamente por mulheres. Hoje continua sendo realizada tanto de dia
quanto à noite, explorando a diversidade de hábitos, ambientes e
alimentos dos peixes.” (AAPP, 2006)

Os indígenas pescam para subsistência, no entanto, por vezes comercializam na
cidade de Tucuruí e até mesmo na aldeia.
“No período de vazante (junho, julho, agosto e setembro) existe a pesca
de pirarucu no lago Apinajé e na seca (setembro, outubro, novembro) temse a pesca de pacu-manteiga, pirapitinga, curimatá, aracu, piau, piabanha
e outros peixes no rio Trocará. No presente estudo, os Asurini relataram
que este comércio é realizado em período de safra do pacu-manteiga, que
é uma espécie atualmente comercializada ao preço de R$ 7,00 (sete reais)
o quilograma. No ano de 2009, os Asurini comercializaram 1000 kg de
pacu-manteiga, que rendeu R$ 7 mil reais. Os Asurini pescam em sistema
de parceria ou individualmente, nas margens dos rios ou dos lagos, com
ou sem canoas a remo. As redes de pesca de pirarucu são confeccionadas
por Porakê Asurini e Edno Asurini. O pirarucu é comercializado ao preço
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de R$ 9,50 (nove reais e cinqüenta centavos) o quilograma de peixe fresco
em mantas.” (DNIT/COPPETEC, 2011: p.24)

A seguir será apresentado o fluxo de troca e comercialização do pescado pelos
indígenas Asuriní do Tocantins.

Figura 6.3-3 – Troca e Comércio na TI Trocará
Fonte: AAPP,2006.

Segundo os Estudos Etnoecológicos (DNIT/COPPETEC, 2011), os Asurini do
Tocantins praticam também a pesca de quelônios muito apreciados para
alimentação, principalmente do tracajá com malhadeiras durante o período da seca
no lago Apinajé. Capturam também jabutis e peremas, sendo estas duas espécies
capturadas manualmente em igarapés próximos a aldeia.
Os Asurini do Tocantins pescam de rabeta (motor) ou de canoa, estas últimas são
adquiridas na cidade de Tucuruí ou de fazendeiros próximos, pois somente dois
indígenas mais velhos ainda sabem fabricar suas próprias canoas. Esta é também
uma das consequências da proximidade com o perímetro urbano, considerando
que o processo de aprendizagem se dá a partir da experiência no cotidiano, na
prática em executar determinadas atividades e que essa transmissão de
conhecimentos se perdeu por conta de outras práticas adquiridas ao longo do
tempo e do contato.
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De acordo com o Relatório de Impactos Ambientais e Socioculturais da UHE
Tucuruí (AAPP, 2006:64), os Asurini do Tocantins pescam em sistema de parceria
ou sozinhos, nas margens dos rios ou nos lagos com ou sem canoas a remo. Existe
agora uma canoa utilizada pelos índios movida a motor de rabeta 5,5 hp. gasolina,
demonstrando habilidade no manuseio.
Os recursos pesqueiros podem ser prejudicados pelos empreendimentos da região,
principalmente pela instalação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, segundo os
Estudos Etnoecológicos (DNIT/COPPETEC, 2011), e também pela pesca
desenfreada e com utilização de armadilhas e venenos, tanto por indígenas, quanto
por não-indígenas.
“Em termos gerais, as ameaças à ictiofauna podem ser agrupadas em
duas categorias: 1 – mudanças relacionadas a alterações no ambiente
(destruição de habitat, assoreamento, poluição e alterações na dinâmica
de enchentes e vazantes, estes últimos ocasionados pela UHE Tucuruí);
2 – impactos que atuam diretamente sobre os peixes (principalmente
relacionadas à pesca).” (DNIT/COPPETEC. 2011:65)

A pesca, bem como a caça, está interligada a outras atividades, como a coleta de
alimentos e outros materiais (sementes, cipós) para produção de artesanato, por
exemplo. Quando a atividade ocorre em locais mais distantes é comum que toda
família participe do “acampamento”, como já relatado neste estudo, e que passem
mais de um dia fora de suas residências. Ao retornarem trazem o peixe, a caça
(quando tem oportunidade) e os produtos coletados.
“Geralmente, quando pegam alguns peixes, logo eliminam a fome
preparando o moquém para assá-los na brasa. São utilizados espetos de
madeira cortados nos arredores dos ambientes aquáticos, colocando o
peixe ticado “kytique” assando lentamente, ou nos espetos meio deitados
em relação à brasa ou em jirau (estrado) com pedaços soltos deitados a
certa altura acima do fogo.” (AAPP, 2006)

É necessário considerar a sinergia entre os empreendimentos com os quais a etnia
tomou contato, especialmente a UHE Tucuruí e a BR-422/PA, e que a cada novo
empreendimento os impactos são intensificados.
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“É imperioso salientar que a situação atual desses índios em termos de
autonomia, sustentabilidade, saúde e autodeterminação é bastante
complexa, devido a fatores como a dependência alimentar de produtos da
cidade, a proximidade da rodovia Transcametá (BR 422) - que atravessa
a Terra Indígena por 9 kms - e logicamente, os impactos advindos da
construção da UHE Tucuruí que modificou radicalmente em poucos anos
a paisagem, a densidade demográfica e os problemas fundiários na região
do médio Rio Tocantins, tanto à montante quanto à jusante da barragem”.
(DNIT/COPPETEC, 2011:67)

A alteração na pesca é tanto na prática da pescaria, quanto na reprodução cultural
das técnicas tradicionais – e até mesmo nas modernas, e ainda na escassez de
determinadas espécies de peixe ou na dificuldade em realizar a pescaria, o que
afeta a segurança alimentar dos indígenas.
No que se refere ao período do defeso e a prática de pesca dos indígenas, não há,
nas referências consultadas, qualquer menção ou descrição quanto a esta questão.
É importante que no período de elaboração do CI-PBA, quando serão realizadas
coletas de dados primários, esta informação seja observada.
6.3.3 Roças e Plantio de frutíferas
De acordo com o Relatório de Avaliação de Impactos da UHE Tucuruí (AAPP,
2006:28), antes dos indígenas se fixarem próximos ao Posto da FUNAI, se
organizavam em grupos menores e mudavam as aldeias periodicamente, em busca
de lugares com maior variedade e disponibilidade de caça e locais para roças
promissoras. Assim, os cultivos feitos pelos indígenas eram pequenos e suficientes
para um grupo familiar extenso.
Com a fixação da aldeia às margens do rio Tocantins e a presença do Chefe de
Posto no Posto da FUNAI, os indígenas foram incentivados a cultivar roças
maiores, com outras variedades, como arroz, por exemplo, de modo que pudessem
ser inseridos no mercado ao ponto de comercializar uma parte de sua produção,
inclusive da produção de farinha.
Ainda conforme o Relatório de Avaliação de Impactos da UHE Tucuruí (AAPP,
2006), em tempos recentes os indígenas voltaram a fazer roças pequenas com
objetivo de atender ao grupo familiar. Os principais cultivos foram: mandioca brava
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(para farinha), macaxeira, cará, batata doce, milho, arroz, jerimum, feijão, banana
e melancia.
Estas roças são feitas em áreas de capoeira devido à escassez em áreas de locais
que os indígenas consideram mais adequados, estes estão mais distantes, bem
como as capoeiras que já são possíveis de serem utilizadas.
“Uma observação feita pelos AsurinÍ é que ‘quando a capoeira é fraca
[nova], nasce muito capim’. Constata-se, então, que além do esgotamento
da fertilidade do solo, que resulta numa safra menor, a implantação de
roças em capoeiras de pouca idade também implica numa maior
incidência de plantas invasoras, a maioria das quais brotam do banco de
sementes do solo. Tal fato indica que possivelmente haveria interesse de
desenvolver formas de estender o tempo de utilização das áreas
derrubadas, ou melhor, utilizar as capoeiras a partir de práticas de
adubação verde e de sistemas agroflorestais” (AAPP, 2006).

No ano em que o Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais e Socioculturais
da UHE Tucuruí (AAPP, 2006) foi elaborado, o chefe de posto incentivava a
implantação de uma roça comunitária, com seu apoio, mas com sua manutenção
sob a responsabilidade dos indígenas.
Com as mudanças nas estruturas e na configuração da aldeia e, por consequência,
na organização dos Asurini do Tocantins, e o acesso a recursos, neste caso a
aposentadoria dos indígenas mais velhos, a comunidade começou a cultivar cada
vez menos as roças e, ao invés disso, intensificou as idas à cidade para comprar
alimentação, como farinha, por exemplo.
Sobre o cultivo de plantio de frutíferas, os indígenas informaram que anteriormente
ao contato cultivavam banana, mamão e abacaxi, conforme descrito do Relatório
de Avaliação dos Impactos Ambientais e Socioculturais da UHE Tucuruí (AAPP,
2006). Com o contato e o passar dos anos, os Asurini do Tocantins aumentaram a
variedade e quantitativo de espécies frutíferas cultivadas no território. Próximo às
casas existem espécies frutíferas como manga, limão, caju e outros. No entanto, a
prática varia entre os grupos familiares, e é relatado que existem casas que não
possuem nenhuma espécie cultivada.
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Figura 6.3-4: Cultivo de frutíferas – Frequência das espécies nos quintais
Fonte: AAPP, 2006: 35.

6.3.4 Atividades Produtivas e Comercialização dos Produtos
“O extrativismo faz parte da economia Asuriní há mais de quarenta anos.
Quando os Asuriní moravam na beira do Tocantins (até 1980), utilizavam
um barco denominado Kasoangáwa nas viagens semanais para venda de
castanha, farinha e carne de caça em Tucuruí” (AAPP, 2006).

De acordo com os Estudo Etnoecológicos (DNIT/COPPETEC, 2011:53) os
produtos florestais não madeireiros que se destacam para comercialização e
economia dos Asurini do Tocantins são: açaí, bacuri, castanha, piquiá e uxi. Destes
apenas o açaí é encontrado em áreas de igarapés.
Segundo o Relatório de Avaliação de Impactos da UHE Tucuruí (AAPP, 2006), o
açaí pode ser coletado próximo às aldeias e é comercializado em natura, embora
na época do estudo tivesse sido construído um espaço na TI para produção do
suco. Já a castanha é encontrada em locais mais distantes, como por exemplo, o
igarapé Urubu onde os indígenas, em geral somente os homens, permanecem
acampados por um período de uma a três semanas no período de chuvas. Tanto a
castanha, quanto o açaí são coletados a partir de certa organização dos indígenas
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por grupos familiares, incluindo os acessos utilizados às áreas de coleta, cada
grupo utiliza um acesso específico.
No que se refere ao bacuri, sua coleta pode ser feita por qualquer pessoa. Por se
tratar de uma fruta que estraga rapidamente após a colheita, algumas famílias
indígenas comercializam a polpa congelada da fruta na cidade de Tucuruí. Isso
somente é possível por conta da energia elétrica que foi instalada na TI, como
compensação do Governo do Estado. O destaque na comercialização da polpa é
da família do Poraké, que em 2006 tinha 134 kg de polpa congelada para
comercializar.
“A inserção dos Asuriní na economia monetária já data de algumas
décadas. Após começarem a morar na beira do Tocantins, foram
estimulados pelo Serviço de Proteção ao Índio – SPI e depois pela FUNAI
a participarem desta economia com a venda de vários produtos extraídos
da floresta, como castanha, carne de caça e pelos de animais silvestres,
bem como o peixe e a farinha de mandioca. Durante a vigência do SPI e
até determinada época com a FUNAI, a ‘renda indígena’ fazia parte da
política da instituição, sendo 10% dos lucros da venda dos produtos dos
índios retido, teoricamente, para financiar novas atividades” (AAPP,
2006:38).
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7. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DAS TERRAS INDÍGENAS TROCARÁ E
TROCARÁ DOAÇÃO
7.1

Caracterização do Meio Biótico das Terras Indígenas Trocará e
Trocará Doação

7.1.1 Cobertura Vegetal da Terra Indígena e seu Entorno
A Floresta Amazônica corresponde a cerca de 30% de todas as florestas tropicais
existentes do mundo. Sua importância se deve a grande diversidade de ambientes,
com 53 grandes ecossistemas e mais de 600 tipos diferentes de habitat terrestre e
de água doce, o que resulta numa riquíssima biodiversidade, com cerca de 45.000
espécies de plantas e vertebrados (MMA, 2010).
Na Terra Indígena Trocará encontra-se de forma predominante e ainda bem
preservada a Floresta Amazônica, além de outras formações em menor proporção.
De acordo com o Estudo de Avaliação dos Impactos Ambientais e Socioculturais
da UHE Tucuruí na Terra Indígena Trocará (AAPP, 2006), na caracterização de
flora são descritas as seguintes fitofisionomias resumidas neste item: Campo
Natural, Vegetação Ciliar e Igapó, Florestas de Terras Altas com solos argilosos e
Florestas de Terras Baixas com solos arenosos.
A Terra Indígena Trocará está às margens do rio Tocantins e naturalmente faz parte
do seu limite leste cerca de 14 km de mata ciliar.
Como pode ser observado na Figura 7.1-1, o entorno da Terra Indígena Trocará
encontra-se bastante antropizado transformando a TI em uma ilha de vegetação.
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Figura 7.1-1: Corredor ecológico rio Tocantins.
Fontes: Ideflorbio_PA/FUNAI/Google Earth (2018).

A Tabela 7.1-1 aponta algumas das espécies arbóreas encontradas na TI Trocará,
de acordo com o Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais e Socioculturais
da UHE Tucuruí (AAPP, 2006).
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Tabela 7.1-1: Espécies arbóreas registradas na TI Trocará
Nome popular

Nome científico

Família

Abiurana

Pouteria sp.

Sapotaceae

Andiroba

Carapa sp.

Meliaceae

Açaí

Euterpe oleracea

Arecaceae

Acapu

Voucapoua americana

Leguminosae

Acapurana

Campsiandra laurifolia

Leguminosae

Acariquara

Minquartia guianensis

Olacaceae

Angelim vermelho

Dinizia excelsa

Leguminosae

Araparíz

Macrolobium acacaiifolia

Leguminosae

Bacaba

Oenocarpus bacaba

Arecaceae

Bacurí

Platonia insignis

Clusiaceae

Breu branco

Protium sp.

Burseraceae

Cacauí

Theobroma speciosum

Sterculiaceae

Cajuí

Anacardium giganteum

Anacardiaceae

Caranã

Mauritiella armata

Arecaceae

Caroba

Jacaranda copaia

Bignoniaceae

Castanheira

Bertholletia excelsa

Lecythidaceae

Cedro

Cedrela odorata

Meliaceae

Coco pirinã

Attalea sp.

Leguminosae

Copaíba

Copaifera sp.

Leguminosae

Cupiuba

Goupia glabra

Celastraceae

Cupuaçu

Theobroma grandiflorum

Sterculiaceae

Cupuí

Theobroma subincanum

Sterculiaceae

Embaúba

Cecropia sp.

Cecropiaceae

Faveira

Piptadenia sp.

Leguminosae

Gameleira

Ficus sp.

Moraceae

Guajará

Guarea sp.

Meliaceae
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Nome popular

Nome científico

Família

Inajá

Attalea maripa

Arecaceae

Ingarana

Inga sp.

Leguminosae

Ingá-xixica

Inga alba

Leguminosae

Ipê

Tabebuia serratifolia

Bignoniaceae

Ipê da várzea

Tabebuia barbata

Bignoniaceae

Jatobá

Hymenaea courbaril

Leguminosae

Jauarí

Astrocaryum jauari

Arecaceae

Jenipapo

Genipa americana

Rubiaceae

Jeniparana

Gustavia augusta

Lecythidaceae

Jutaí-mirim

Hymenaea parvifolia

Leguminosae

Luro

Várias Lauraceae

Lauraceae

Maçaranduba

Manilkara sp.

Sapotaceae

Marajá

Bactris maraja

Arecaceae

Marupá

Simarouba amara

Simaroubaceae

Matamatá

Eschweilera sp.

Lecythidaceae

Melancieira

Alexa grandiflora

Leguminosae

Morototó

Didymopanax morototoni

Araliaceae

Muirajuba

Apuleia leiocarpa

Leguminosae

Munguba

Pseudobombax munguba

Bombacaceae

Murumuru

Astrocaryum murumuru

Arecaceae

Orelha-de-macaco

Enterolobium schomburgkii

Leguminosae

Paricá

Schizolobium amazonicum

Leguminosae

Pau preto

Cenostigma tocantinum

Leguminosae

Paxiuba

Socratea exorhiza

Arecaceae

Piquiá

Caryocar villosum

Caryocaraceae

Pupunharana

Syragus inajai

Arecaceae

Samaúma

Ceiba pentandra

Bombacaceae
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Nome popular

Nome científico

Família

Sapucaia

Lecythis sp.

Lecythidaceae

Tachí

Triplaris guianensis

Polygonaceae

Taperebá

Spondias mombin

Anacardiaceae

Tatajuba

Bagassa guianensis

Moraceae

Tauari

Couratari sp.

Lecythidaceae

Tento

Ormosia sp.

Leguminosae

Tucumã

Astrocaryum aculeatum

Arecaceae

Ucuúba

Virola sp.

Myristicaceae

Umirí

Humiria balsamifera

Humiriaceae

Urucu

Bixa orellana

Bixaceae

Uxí

Endopleura uchi

Humiriaceae

Fonte: AAPP, 2006.

7.1.1.1 Campo Natural – (Campinarana)
De acordo com Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012) a
Campinarana ou Campo Natural é o tipo de vegetação que ocorre em áreas de
acumulações de material lixiviados e planícies com solos expostos (Espodossolos
e Neossolos Quartzarênicos). Esta vegetação foi descrita inicialmente nas bacias
do Alto rio Negro e Médio rio Branco, mas também ocorre do estado do Acre ao
estado do Pará (IBGE, 2012).
Segundo o Relatório Síntese (AAPP, 2006), próximo à aldeia Trocará existe um
campo natural ou campinarana, denominado de kanaowohoa na língua Asurini do
Tocantins. Este campo aberto exibe a presença da palmeira caranã e umirizeiros
nas margens, ambos são indicadores de locais com lençol freático superficial e
possíveis de encharcamento na época das chuvas, provavelmente relacionado a
uma camada impermeável sob certa profundidade no solo.
Ainda, de acordo com o Relatório Síntese (AAPP, 2006), após avaliação feita com
imagens de satélite dos anos de1973, 1984,1993 e 2004, a área de campo vem
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aumentando paulatinamente devido a incêndios repetitivos que provocam a morte
das árvores (Umari - Andira spinulosa) existentes no entorno.

Foto 7.1-1: Exemplo de campo natural na TI
Trocará

Foto 7.1-2: Exemplo de campo natural na TI
Trocará

Fonte: AAPP, 2006.

Fonte: AAPP, 2006.

7.1.1.2 Vegetação Ciliar e Igapó (Floresta Ombrófila Densa Aluvial)
Pelo Relatório Síntese (AAPP, 2006) as trilhas que partem da aldeia Trocará
passam por diferentes ambientes, entre áreas de baixadas úmidas, compostas por
grotas e pequenos igarapés. Nas grotas, ao longo dos vales de igarapés menores,
a vegetação predominante é composta por açaizeiros, espécie típica de locais que
permanecem úmidos ao longo do ano. Já a vegetação encontrada no curso inferior
do rio Trocará, dos igarapés e lagos diretamente influenciados pela cheia do
Tocantins, é tipicamente de floresta de igapó com registro de espécies como o
araparíz (Macrolobium acacaiifolia), a acapurana (Campsiandra laurifolia) e o jauarí
(Astrocaryum jauari).
De acordo com Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012) a
fitofisionomia da Floresta Ombrófila Densa Aluvial pode ser descrita também como
mata ciliar ou mata de igapó (nomenclatura mais conhecida pelos indígenas) e
compõe os ecossistemas associados às planícies de inundação dos rios e igarapés.
Os ciclos de enchentes e vazantes dos corpos hídricos neste tipo de vegetação
contribuem para a manutenção da floresta, uma vez que durante o período de
enchentes os cursos d’água transbordam e inundam estas planícies, fertilizando
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solo e nutrindo raízes, também formando ambientes para reprodução de espécies
representantes da ictiofauna.

Foto 7.1-3: Exemplo de Floresta Ombrófila
Densa Aluvial TI Trocará

Foto 7.1-4: Exemplo de Floresta Ombrófila
Densa Aluvial TI Trocará

Fonte: AAPP, 2006.

Fonte: AAPP, 2006.

7.1.1.3 Florestas de Terras Altas com Solos Argilosos (Floresta
Ombrófila Densa Submontana)
Como retratado no Relatório Síntese (AAPP, 2006), a maior parte da Terra Indígena
é caracterizada por zona de terras mais altas e com vegetação predominante de
Floresta de Terras Altas ou Floresta Ombrófila Densa Submontana. Consta descrito
neste mesmo Relatório que o ramal que liga a rodovia Transcametá à aldeia nova
Ororitawa é um trecho de floresta alta sendo registrados exemplares de
castanheira, bacabeiras, tatajubas, carobas, entre outras.
De acordo com Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012) uma das
características deste tipo de floresta é sua altitude, entre as cotas 100 a 600 metros.
Com solos mais profundos, esta formação é composta principalmente por árvores,
arbustos e cipós de grande porte, alguns ultrapassando 50 metros na região. Nas
porções norte e nordeste da Terra Indígena Trocará o terreno chega próximo aos
130 metros em relação ao nível no mar (Google Earth Pro, 2018).
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Foto 7.1-5: Floresta terras altas na TI
Trocará

Foto 7.1-6: Exemplo de Floresta Ombrófila
Densa Submontana

Fonte: AAPP, 2006.

Fonte: IBGE, 2012.

7.1.1.4 Florestas de Terras Baixas com Solos Arenosos (Floresta
Ombrófila Densa Terras Baixas)
De acordo com a descrição do Relatório Síntese (AAPP, 2006) cerca de um terço
da Terra Indígena consiste de zona de influência geomorfológica do Vale do
Tocantins, de relevo quase plano ou pouco ondulado e com solos bastante
arenosos.
É uma formação vegetativa similar a Ombrófila Densa Submontana, mas que em
geral ocupa as planícies mais baixas, com altitudes abaixo dos 50 metros (IBGE,
2012).
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Foto 7.1-7: Floresta de terras baixas e solo arenoso descrito na TI Trocará
Fonte: AAPP, 2006.

7.1.2 Caracterização da Fauna das Terras Indígenas e Entorno
7.1.2.1 Herpetofauna
De acordo com dados obtidos no Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais e
Socioculturais da UHE Tucuruí (AAPP, 2006), diversas espécies de répteis
compõem a dieta alimentar do povo Asurini da TI Trocará e, dentre estas, o jacaré
representa um recurso importante que, em geral, todos comem, como o jacaretinga
(Caiman crocodilus) e o jacaré-coroa (Paleosuchus palpebrosu) e, alguns
passaram a comer também o jacaré-açu (Melanosuchus niger). Segundo os
Estudos Etnoecológicos (DNIT/COPPETEC, 2011) também são encontrados na
Terra Indígena Trocará os tracajás, bastante apreciados pelos Asurini do Tocantins.
São pescados com malhadeiras durante o período da seca no lago Apinajé, onde
capturam também jabutis e peremas, sendo estas duas espécies apanhadas
manualmente em áreas próximas aos igarapés.
Durante

os

levantamentos

de

campo

para

elaboração

do

EIA/RIMA

(DNIT/Consórcio DTA O’Martin, 2018) das obras de dragagem e derrocamento,
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foram registrados 18 espécies de répteis e 21 espécies de anfíbios. Das espécies
de répteis encontradas ao longo do rio Tocantins (Trechos 1, 2 e 3 do
empreendimento – entre Marabá e Baião) e que são de importância para os Asurini
do Tocantins, constam o jacaretinga (Caiman crocodilus) e o jacaré-açu
(Melanosuchus niger).
Abaixo, segue a Tabela 7.1-2 com as espécies de répteis que fazem parte da
alimentação do povo Asurini do Tocantins, de acordo com o Relatório de Avaliação
de Impactos Ambientais e Socioculturais da UHE Tucuruí (AAPP, 2006).
Tabela 7.1-2: Principais representantes da Herpetofauna como fonte de alimentação dos
indígenas
Nome Popular

Nome Científico

Família

iguana, camaleão

Iguana iguana

Iguanidae

jacaré-coroa

Paleosuchus palpebrosus

Alligatoridae

jacaré-açu

Melanosuchus niger

Alligatoridae

jacaretinga

Caiman crocodilus

Alligatoridae

jabuti-do-pé-vermelho

Chelonoidis carbonarius

Testudinidae

jabuti-do-pé-amarelo

Chelonoidis denticulatus

Testudinidae

jabuti-aperema

Rhinoclemmys punctularia

Emydidae

Fonte: AAPP, 2006.

7.1.2.2 Ictiofauna
Dados obtidos no Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais e Socioculturais
da UHE Tucuruí (AAPP, 2006) apontam a riqueza e importância da fauna de peixes
para o povo Asurini do Tocantins. Dentro da Terra Indígena, ao longo da área de
influência dos rios Tocantins e Trocará (incluindo os seus lagos), foram
identificadas a existência de 142 espécies de peixes, pertencentes a 98 gêneros,
32 famílias e oito ordens, sendo que a proporção entre as principais ordens de
peixes é indicada pelos Characiformes (a maioria dos peixes brancos de escama)
como o grupo mais rico em espécies, seguido dos Siruliformes (bagres e cascudos),
Perciformes (acarás, tucunarés e corvinas) e Gymnotiformes (saparós e ituis).
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Sendo que as últimas quatro ordens (Beloniformes, Cyprinodontiformes,
Osteoglossiformes e Synbranchiformes) compuseram uma pequena representação
dentro dos dados mencionados.
O mesmo documento apresenta ainda que as áreas de maior diversidade de
espécies para ambientes lóticos (correnteza – rios e igarapés) ocorreu no rio
Trocará e para ambientes lênticos (lentos – lagos) ocorreu nos lagos Urubu e
Apinajé.
De acordo com estudo realizado pela Eletronorte apenas sobre as espécies
comerciais no baixo rio Tocantins (SANTOS et al., 1984), foram descritas
ocorrências de 121 espécies, de importância comercial para o mercado da região.
No EIA/RIMA das obras de dragagem e derrocamento do rio Tocantins/PA (DNIT/
Consórcio DTA/O’Martin, 2018), foram identificadas 205 espécies de ictiofauna no
trecho 3 do rio (entre Tucuruí e Baião) durante os levantamentos de campo. Das
espécies encontradas e que são de importância para os Asurini do Tocantins,
constam pirarucu, pacu manteiga, curimatá, pirapitinga, tucunaré, aracu, pial, acará
e surubim.
Abaixo segue apresentada na Tabela 7.1-3, obtida no Relatório de Avaliação de
Impactos da UHE Tucuruí na TI Trocará (AAPP, 2006), com a lista dos principais
peixes que são consumidos e comercializados pelos Asurini do Tocantins e os
meses em que são pescados.
Tabela 7.1-3: Calendário de pesca das principais espécies de peixes que ocorrem na Terra
Indígena Trocará

Fonte: AAPP, 2006.
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7.1.2.3 Avifauna
Para as comunidades indígenas, as aves representam um importante recurso
alimentar como fonte de proteína, mas também um significativo recurso simbólico
de reprodução cultural, pois várias espécies são utilizadas no processo de
construção de ornamentos, como plumagens, penas, ossos, além de serem
utilizadas em rituais específicos e no cotidiano.
Durante

os

levantamentos

de

campo

para

elaboração

do

EIA/RIMA

(DNIT/Consórcio DTA O’Martin, 2018) das obras de dragagem e derrocamento,
foram registrados 211 espécies de avifauna para todos os trechos de interesse do
empreendimento. Destas, 31 foram descritas para a Terra Indígena de acordo com
os levantamentos do Relatório de Avaliação de Impactos (AAPP,2006). As de maior
importância ao povo Asurini do Tocantins estão o jacu-do-cocuruto-branco
(Penelope pileata), jacupemba (Penelope superciliares), aracuã-de-sobrancelhas
(Ortalis superciliaris), mutum-castanheiro (Mitu mitu), mutum-de-penacho (Crax
fasciolata), araras (Psittacidae ssp) e nambus (Tinamus tao, Crypturellus spp).
De acordo com Relatório de Avaliação de Impactos (AAPP, 2006), as principais
espécies descritas na Terra Indígena Trocará de importância para os indígenas
estão representadas na Tabela 7.1-4:
Tabela 7.1-4: Lista da Avifauna encontrada na TI Trocará.
Nome Popular

Nome Científico

Família

cigana

Opisthocomus hoazin

Opisthocomidae

arara-vermelha

Ara chloroptera

Psittacidae

arara-azul-grande

Anodorhynchus hyacinthinus

Psittacidae

caracará, carcará

Polyborus plancus

Falconidae

cancão

Daptrius americanus

Falconidae

garça-branca-grande

Casmerodius albus

Ardeidae

urubu-preto

Coragyps atratus

Cathartidae

urubu-rei

Sarcoramphus papa

Cathartidae

japiim, xexéu

Cacicus cela

Icteridae
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Nome Popular

Nome Científico

Família

curió

Oryzoborus angolensis

Emberizidae

polícia-inglesa-do-norte

Leistes militaris

Emberizidae

martim-pescador-pequeno

Chloroceryle americana

Alcedinidae

martim-pescador-grande

Ceryle torquata

Alcedinidae

anu-branco

Guira guira

Cuculidae

anu-preto

Crotophaga ani

Cuculidae

jacu-do-cocuruto-branco

Penelope pileata

Cracidae

jacupemba

Penelope superciliares

Cracidae

aracuã-de-sobrancelhas

Ortalis superciliares

Cracidae

mutum-castanheiro

Mitu mitu

Cracidae

mutum-de-penacho

Crax fasciolata

Cracidae

capitão-do-mato

Notharchus macrorhynchus

Bucconidae

tucano-de-bico-preto

Ramphastos vitellinus

Ramphastidae

pica-pau-de-barrigavermelha

Campephilus rubricollis

Picidae

bico-de-agulha-de-rabovermelho

Galbula ruficauda

Galbulidae

azulona, tona

Tinamus tao

Tinamidae

inhambu-anhangá

Crypturellus sp

Tinamidae

Fonte: AAPP, 2006.

7.1.2.4 Mastofauna
Os mamíferos, além de seu papel na segurança alimentar como fonte importante
de proteína, proporcionam através da sua caça, a prática e reprodução de
costumes e saberes tradicionais do modo de vida Asurini do Tocantins. Possuem
também papel fundamental na transferência de energia pelos níveis tróficos da
cadeia alimentar, em determinadas situações atuando no controle de espécies
(predadores), em algumas outras, agindo como dispersores de sementes. No
bioma amazônico são conhecidas atualmente cerca de 300 espécies de mamíferos
(MMA, 2018).
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No EIA/RIMA das obras de dragagem e derrocamento do rio Tocantins/PA, entre
Marabá e Baião, (DNIT/ Consórcio DTA/O’Martin, 2018), foram identificadas 42
espécies de mamíferos durante os levantamentos de campo.
No Relatório Síntese (AAPP, 2006) foram registradas 34 espécies de mamíferos
descritos como de importância para a comunidade indígena, conforme apresentado
na Tabela 7.1-5. Ainda, de acordo com esse documento, os Asurini do Tocantins
utilizam 51,46% do total da Terra Indígena para realização de atividades mais
intensas de caça.
Tabela 7.1-5: Lista de Mamíferos encontrados na TI Trocará
Nome Popular

Nome Científico

Família

Anta

Tapirus terrestris

Tapiridae

veado-mateiro

Mazama americana

Cervidae

veado-fuboca

Mazama gouazoupira

Cervidae

veado-pequeno

Mazama sp

Cervidae

caititu

Pecari tajacu

Tayassuidae

queixada; porcão

Tayassu pecari

Tayassuidae

quariba; capelão

Alouatta belzebul

Cebidae

macaco-prego

Cebus apella

Cebidae

macaco-da-noite

Aotus infulatus

Cebidae

macaco-de-cheiro

Saimiri sciureus

Cebidae

zogue-zogue

Callicebus moloch moloch

Cebidae

Cuxiú

Chiropotes satanas utahicki

Cebidae

sauim

Saguinus midas niger

Callitrichidae

quati

Nasua nasua

Procyonidae

onça-pintada

Panthera onca

Felidae

onça-parda

Puma concolor

Felidae

jaguatirica

Leopardus pardalis

Felidae

gato maracajá

Leopardus wiedii

Felidae

lontra

Lontra longicaudis

Mustelidae
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Nome Popular

Nome Científico

Família

ariranha

Pteronura brasiliensis

Mustelidae

raposa

Cerdocyon thous

Canidae

paca

Cuniculus paca

Agoutidae

Cutia

Dasyprocta leporina

Dasyproctidae

quandú; porco-espinho

Coendou sp

Dasyproctidae

capivara

Hydrochoerus hydrochaeris

Caviidae

esquilo

Sciurus aestuans

Sciuridae

tatu-canastra

Priodontes maximus

Dasypodidae

tatuí

Dasypus septemcinctus

Dasypodidae

tatu-quinze-quilos

Dasypus kappleri

Dasypodidae

tamanduaí

Cyclopes didactylus

Myrmecophagidae

tamanduá-mirim

Tamandua tetradactyla

Myrmecophagidae

tamanduá-bandeira

Myrmecophaga tridactyla

Myrmecophagidae

preguiça-de-bentinho

Bradypus variegatus

Bradypodidae

preguiça-real

Choloepus didactylus

Megalonychidae

Fonte: AAPP, 2006.

7.2

Caracterização do Meio Físico nas Terras Indígenas Trocará e
Trocará Doação

7.2.1 Clima
Segundo Nimer (1989), no livro Climatologia do Brasil, o entendimento da dinâmica
climática da região norte do Brasil vai além do simples conhecimento de fatores
estáticos e/ou geográficos, antes disso, é necessário a compreensão e análise do
mecanismo atmosférico, pois “até mesmo a influência dos fatores estáticos, tais
como relevo, latitude, continentalidade ou maritimidade, é exercida em interação
com os sistemas regionais de circulação atmosférica.”
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Ainda, de acordo com Nimer (1989), na região norte do país atuam quatro sistemas
de circulação atmosférica principais:


Correntes perturbadas de Sul, representadas pela invasão do anticiclone
polar com sua descontinuidade frontal, denominada frente polar, a qual,
quando com orientação NW-SE, invade a região provocando chuvas frontais
acompanhadas de sensível queda de temperatura.



Ventos de E a NE do anticiclone subtropical semifixo do Atlântico Sul e do
anticiclone

subtropical

semifixo

dos

Açores,

tais

ventos

chegam

acompanhados de tempo estável e provocam inversão da temperatura.


Invasão da CIT, zona de convergência dos ventos do anticiclone dos Açores
e do anticiclone do Atlântico Sul, são responsáveis por aguaceiros na região.



MEC: Massa Equatorial Continental, atuando com predomínio no setor
ocidental, é formada pela convenção termodinâmica dos ventos de NE do
anticiclone dos Açores e da convergência intertropical (CIT), causa
instabilidade e chuvas abundantes.

No estado do Pará, a latitude é o principal fator que exerce influência na
temperatura. Latitudes próximas ao Equador, como é o caso da região do presente
estudo, recebem maiores quantidades de raios solares incidindo sobre a superfície
terrestre e consequentemente, as temperaturas médias desses lugares serão
maiores quando comparadas aos lugares mais afastados.
Na região norte do país, a constante incidência de radiação solar forma uma zona
de baixa pressão, para a qual se deslocam os ventos alísios de sudeste, vindos do
hemisfério sul, e os ventos alísios de nordeste, vindos do hemisfério norte. A
ascensão desses ventos causa o resfriamento em níveis mais altos, provocando a
perda de umidade por condensação e precipitação. Em consequência ocorre, em
altitude, um movimento em sentido contrário até a zona dos cinturões anticiclônicos,
ali há movimento subsidente, o qual promove o aquecimento gerando novamente
os alísios.
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7.2.2 Solo, Geologia e Relevo
Para a descrição da geologia da área de interesse do presente estudo, foram
compilados os dados existentes no EIA (DNIT/Consórcio DTA/O’Martin, 2018), que
tiveram por objetivo caracterizar o substrato rochoso e as coberturas detríticas,
avaliar as suas fragilidades e potencialidades e elaborar o diagnóstico ambiental da
AII, AID e ADA do empreendimento.
Para a descrição do substrato rochoso foram utilizados dados do Mapa Geológico
do Estado do Pará (VASQUEZ e ROSA COSTA, 2008), da Folha S A. 22 – Belém
(BAHIA et al 2004), ambos na escala 1:1.000.000, e o trabalho de Hasui (2012).
Os estudos enfatizam a evolução geotectônica da região, as unidades
litoestratigráficas, os tipos de rochas e sedimentos, sua distribuição espacial e suas
propriedades geotécnicas frente aos processos da dinâmica superficial e de
estabilidade de taludes. O substrato foi também analisado quanto ao seu papel no
condicionamento das formas de relevo e na rede hidrográfica.
Na região da Terra Indígena Trocará são encontradas, de acordo com o EIA
(DNIT/Consórcio DTA/O’Martin, 2018), os seguintes tipos de relevo: Planície de
inundação, Terraços, Superfícies Aplanadas, Colinas Pequenas, Morrotes, Morros
e Escarpas Dissecadas.
7.2.2.1 Planícies Fluviais
Essa unidade representa as amplas áreas de relevo de deposição formadas por
Planícies fluviais (Af) e por Planicíes e Terraços fluviais (Aptf), constituídos por
areias finas a grossas, argilas e cascalhos aluviais, que ocorrem ao longo do rio
Tocantins e seus afluentes, em cujos canais ocorrem barras arenosas, ilhas,
travessões e corredeiras (RADAMBRASIL, 1973 e 1974).
Essa unidade representa os relevos que ocorrem principalmente nos trechos entre
Marabá e a Ilha do Bogéa e entre Tucuruí e Mocajuba.
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7.2.2.2 Planalto Tapajós-Xingu
O Planalto Tapajós -Xingu (IBGE, 2008), corresponde a unidade de relevo
Tabuleiros do baixo rio Amazonas (IBGE, 2006) anteriormente denominada de
Depressão do Amazonas (IBGE, 1993).
Essa unidade, na região, constitui remanescente de Superfície de Aplanamento
erosiva-acumulativa, com caimento para a calha do Rio Amazonas e tem amplo
desenvolvimento em suas margens. Na área de estudo essa unidade ocupa uma
pequena área na margem esquerda do rio Tocantins.
No Planalto Tapajós -Xingu, sustentado por rochas sedimentares da Formação
Alter do Chão e Sedimentos Pós-Barreiras foram diferenciados pelo IBGE (2008)
os relevos de: Pediplano retocado inumado (Pri), relevos dissecados em colinas
(Dc31 e 32) que apresentam incisão de drenagem fraca a muito fraca, constituindo
relevos de baixa amplitude.
Nesse estudo, essa unidade encontra-se em altitudes de 80 a 100 m e é
caracterizada por relevos de superfícies aplanadas, que corresponde a relevo de
topo plano e muito pouco dissecado; e relevo Colinas pequenas de baixa amplitude,
que apresentam dissecação fraca e formas de topos convexos.
Na região de afloram metarenitos finos, metassiltitos e metagrauvacas associados
a metabasalto, do Grupo Tucuruí, que afloram no leito e nas margens do rio,
sustentando na margem esquerda do rio, relevos elevados de morros.
A unidade micaxisto inclui moscovita-xistos, moscovita-biotita xistos, quatzomoscovita xistos, quartzo-biotita-moscovita xistos e sillimanita-quartzo-moscovita
xistos, que representam a Formação Piquizeiro. Essas rochas têm cor de alteração
arroxeada e avermelhada, são finas localmente microporfiroblásticos com granada,
sillimanita e estaurolita. Apresentam intercalações subordinadas de metarenitos
finos, quartzitos, filitos, rochas cálcio-silicaticas e anfibolítos.
Os xistos dão origem a horizontes de alteração profundos, com solos de alteração
argilosos micáceos que podem apresentar fragmentos de quartzo angulosos de
veios. O solo superficial atinge 2 a 3 m de espessura, é argiloso a muito argiloso e
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argilo-silto- arenoso, sendo geralmente muito cascalhento, quando a rocha é mais
quartzosa. O horizonte de rocha alterada é profundo.
As rochas arenosas e os conglomeraticas estão associados às unidades
mesozoicas (formações Ipixuna e Alter do Chão e ao Grupo Itapecuru) e as
coberturas cenozoicas.
Essas rochas têm granulação variando de muito fina a grossa incluindo também
arenitos conglomeráticos e conglomerados, havendo na área um predomínio dos
arenitos finos e médios. Esses materiais favorecem a formação de areiões e
também de sulcos de erosão.
Na área, os arenitos sustentam relevos de superfícies aplanadas e relevos
colinosos de baixa amplitude, que caracterizam a margem direita do rio Tocantins.
Essas rochas sustentam ainda relevo de colinas pequenas e também de morrotes,
que se desenvolvem na margem direita do rio Tocantins e ao longo de alguns vales
devido ao encaixamento da rede hidrográfica.
Os argilitos, folhelhos, siltitos associados principalmente a Formação Ipixuna e ao
Grupo Barreiras apresentam solos de alteração e superficial geralmente siltoarenoso, argiloso siltoso, argiloso ou muito argiloso dependendo da associação
granulométrica da rocha.
Essas rochas sedimentares na região comumente apresentam intercalações de
argilitos, folhelhos, siltitos dando origem a solos areno-argilosos, argilo-arenosos e
silto-argilosos com espessuras variáveis de 1 a 5 m. Esses solos geralmente
associam-se a presença de horizontes lateíiticos concrecionárias espessas.
Os sedimentos aluviais são inconsolidados, com baixa capacidade de suporte,
sendo constituídos por: areia fina silto-argilosa, argila orgânica, argila siltosa, areia
média a grossa e cascalhos. Os sedimentos aluviais têm espessuras variadas,
tendo na base camadas de areias e cascalhos finos.
Os sedimentos aluviais das adjacências da comunidade Asuriní ocorrem associada
principalmente a calha e as margens do Rio Tocantins, estando condicionados às
características do canal fluvial, havendo trechos com planícies largas e contínuas
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e trechos com sedimentação restrita e afloramentos rochosos que formam rápidos
e corredeiras.
7.2.3 Recursos Hídricos
O rio Tocantins tem extensão total de aproximadamente 2.400 km e é formado a
partir da confluência dos rios das Almas e Maranhão, cujas cabeceiras localizamse no Planalto de Goiás, ao norte da cidade de Brasília. No trecho de interesse do
empreendimento, ao longo de cerca de 300 km, entre Marabá e Baião, o rio
Tocantins/PA tem como principais contribuintes pela margem esquerda os rios
Cajazeiras, Jaú, Valentim, Bacuri, Pucuruí, Repartimento, Caripé, Trocará e
Anilzinho, além dos igarapés Vermelho e Itacaroa. Pela margem direita os
principais contribuintes são os igarapés Praia Alta, Piranheira, Jacundá, São
Domingos, Sapucaia e Piranapoá.
Considerando-se os dados do período de 1977 a 2016, os resultados mostram que
a vazão do rio Tocantins, independentemente da estação cujos dados foram
analisados, possui uma periodicidade sazonal, alternando entre períodos de seca,
de julho a novembro, e cheia, de fevereiro a abril. Os meses de maio, julho,
dezembro e janeiro caracterizam-se como transição entre os períodos de seca e
cheia.
O período de cheia possui vazão acima de 15.000 m 3.s-1, iniciando no mês de
fevereiro com a taxa mensal superando 19.000 m 3.s-1, atingindo as maiores taxas
nos meses de março e abril. No período seco, a vazão normalmente não excede
5.000 m3.s-1, atingindo as menores taxas nos meses de setembro e outubro. Nos
meses de dezembro e janeiro, que antecedem o período de cheia, verifica-se a
evolução dos índices de vazão, com valores médios passando de 7.670 m 3.s-1 para
13.259 m³.s-1. Nos meses de maio e junho, que antecedem o período de seca, o
processo inverso é observado, com a diminuição progressiva dos índices de vazão,
com médias passando de 15.961 m3.s-1 para 8.651 m3.s-1.
Nos meses de menor vazão essa variabilidade interanual é menor e não ultrapassa
2.000 m3.s-1.
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De acordo com a Resolução CONAMA No 357/05, que “Dispõe sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de
efluentes, e dá outras providências”, as águas da Área de Estudo foram
classificadas como Água Doce Classe 2, conforme definição do Plano Estratégico
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia (ANA,
2009).
7.2.4 Ruídos e Vibrações
No Brasil a legislação pertinente aos níveis de ruído é a Resolução do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA Nº 1/90, que determina que sejam
atendidos os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, em sua norma técnica NBR 10.151 (revisão de 2000) –
“Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade”,
para ruídos emitidos em decorrência de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas.
Os níveis máximos de ruído externo que esta norma técnica NBR 10.151, considera
recomendável para conforto acústico são apresentados na Tabela 7.2-1.
Tabela 7.2-1: Nível de critério de avaliação (NCA) para ambientes externos, em dB(A).
Tipos de áreas

Diurno

Noturno

Áreas de sítios e fazendas

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista, com vocação comercial e administrativa

60

55

Área mista, com vocação recreacional

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

Fonte: NBR 10.151 - “Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando o Conforto da Comunidade”.
* Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então este será
o limite.
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A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado
o limite normalizado, e é tanto mais intenso quanto maior o valor desta
ultrapassagem.
A caracterização dos níveis de ruído no EIA na área de influência do
empreendimento foi baseada em dados primários, medidos em campo.
Adicionalmente às medições de nível de ruído e vibração, foram realizadas
medições de ruído subaquático durante as amostragens de fauna (cetáceos), cujos
resultados são apresentados no EIA.
O levantamento dos níveis de ruído e vibração foi realizado no mês de janeiro de
2018 na ADA e AID do empreendimento e seu entorno, em 16 pontos, buscando
locais com receptores potencialmente críticos.
Portanto, por se tratar de área não degradada acusticamente, os limites
recomendáveis a serem adotados nas avaliações futuras, são – na maioria dos
pontos – os respectivos padrões recomendados pela NBR 10.151. Já nos pontos
onde observou-se ultrapassagem de padrão, deve-se manter como NCA – Nível de
Critério de Avaliação o valor medido nesta campanha.
Ressalta-se, no entanto, que os picos máximos de vibração verificados não são de
intensidade com potencial de provocar danos a edificações de qualquer espécie
conforme a norma NBR -9653, exclusiva para desmonte de rochas, o que não

ocorrerá no trecho 3. Nesse sentido, é importante esclarecer que as obras de
dragagem não têm o potencial de causar impactos ambientais negativos que
afetem a região por picos de vibração proveniente das atividades de dragagem.
Na escolha dos pontos de medição de ruídos, foram considerados locais
representativos das áreas com receptores sensíveis (residências e instituições de
saúde) a uma distância de até cerca de 1 km das obras de dragagem previstas no
rio Tocantins, considerando que, além dessa distância, o ruído de obras não terá
potencial de impacto significativo.
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8. PERCEPÇÃO DOS INDÍGENAS QUANTO AO EMPREENDIMENTO
A partir de reunião ocorrida em 06/03/2018 com a participação do DNIT, FUNAI e
Consórcio DTA/O’Martin, consórcio responsável pela elaboração deste estudo, e
considerando Ofício nº89/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI, de 15 de março de 2018,
ficou acordado que, para os estudos das Terras Indígenas Trocará e Trocará
Doação, não será realizada coleta de dados primários junto aos indígenas para
elaboração deste produto, “com a condição de que estes sejam atualizados com
dados primários e as comunidades indígenas sejam devidamente consultadas
durante a elaboração do Componente Indígena do PBAI” (TR FUNAI, 2018).
A proposta de elaboração do documento a partir de dados secundários considerou
as seguintes questões:


A obra de dragagem do Trecho 3 do rio Tocantins (entre Tucuruí e Baião),
onde estão localizadas as terras indígenas Trocará e Trocara Doação,
deverá ocorrer somente após as obras de derrocamento do trecho 2 do
empreendimento (conforme processo de licenciamento), estando prevista
inicialmente para 2022;



A dinâmica e a especificidade da obra, podendo os locais previstos para
dragagem e bota fora no trecho 3 serem alterados devido ao regime
hidrológico da bacia7; e



Evitar a geração de um ambiente de expectativas por parte da comunidade
indígena considerando que a previsão para fase de instalação das obras de
dragagem é no ano de 2022.

Portanto, conforme tratado na apresentação deste documento (Capítulo 2), a
percepção dos indígenas sobre o empreendimento, assim como a atualização e
complementação deste ECI com dados primários deverá ser obtida durante a
elaboração do Componente Indígena do Projeto Básico Ambiental (PBA),
documento a ser exigido pela FUNAI para a fase de licença de instalação das obras
de dragagem no rio Tocantins/PA.

7

O regime hidrológico da bacia Tocantins –Araguaia é bastante definido. No rio Tocantins, a época de cheia
estende-se de dezembro a abril, com pico em fevereiro, no curso superior, e março, nos cursos médio e inferior.
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9. CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIOCULTURAIS
SOBRE AS TERRAS INDÍGENAS TROCARÁ E TROCARÁ DOAÇÃO
9.1

Metodologia de Avaliação de Impactos

Para identificar e avaliar os impactos gerados pelo empreendimento às Terras
Indígenas e o povo Asurini do Tocantins, foram utilizados os dados de
caracterização do empreendimento, os fatores geradores de impactos pelas obras
de dragagem, e os diagnósticos das Terras Indígenas elaborados a partir de dados
secundários para os meios físico, biótico e socioeconômico, quais sejam:


Meio Físico: Clima, Solo, Geologia, Relevo e Recursos Hídricos;



Meio Biótico: Flora, Fauna Aquática e Fauna Terrestre;



Meio Socioeconômico: População Indígena Asurini do Tocantins das Terras
Indígenas Trocará e Trocará Doação, suas Terras e Atividades Produtivas
de Subsistência; Organização Social, Uso e Ocupação do Solo; Lazer e
Turismo, Patrimônio Histórico e Reprodução Cultural.

Elencados os fatores geradores, foram identificados os impactos e estes foram, em
seguida, caracterizados e avaliados segundo os critérios da Matriz de impactos:
instrumento de avaliação bidimensional dos impactos com parâmetros préestabelecidos de análise, contendo os atributos ambientais de cada impacto. Na
matriz, apresentam-se também os programas propostos de maneira a minimizar,
compensar e acompanhar os impactos provenientes da implantação das obras de
dragagem e operação do empreendimento da perspectiva das comunidades
indígenas afetadas.
E, nesse sentido, os parâmetros utilizados na análise e elaboração dos impactos,
bem como sua metodologia de medição, são:


Natureza - Indica se o impacto ambiental é benéfico ou adverso, sendo:
Impacto positivo (P): é aquele que corresponde à ocorrência de benefícios
ambientais ou sociais no meio estudado; Impacto negativo (N): corresponde
à ocorrência de depreciação da qualidade do ambiente e dos envolvidos no
componente em análise.
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Forma: como se manifesta o impacto em questão: se for um impacto direto
(D), decorrente de uma ação do Empreendimento, ou se é um impacto
indireto (I), decorrente de um ou mais impactos gerados direta ou
indiretamente.



Abrangência - Indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir no local (L),
ou seja, à Área de Influência Direta (AID) do Empreendimento, aqui definida
como a TI Trocará e seu entorno de 10 km. E os impactos regionais (R) que
se caracterizam como aqueles que se refletem na Área de Influência Indireta
(AII).



Temporalidade - Diferencia os impactos segundo o tempo de sua
manifestação em relação à ação impactante. Caracterizando-se como de
curto prazo (CP), que ocorre logo após ação que o desencadeou; de médio
prazo (MP), cujos efeitos se fazem sentir algum período após ação que o
desencadeou; e o de longo prazo (LP), que ocorre após um longo período
em relação à ação que o desencadeou.



Duração - Indica a permanência do impacto. É considerada permanente (P)
quando não se configura prazo para término da intervenção ou previsão de
tecnologia para controle ou recuperação de impacto, ou pode ser
considerado temporário (T) quando há prazo previsto para seu término, por
execução dos trabalhos ou pela disponibilidade de tecnologia de controle.



Reversibilidade - Indica se o impacto ambiental em questão é reversível ou
irreversível, a partir da seguinte compreensão: Impacto reversível (R): é
aquele impacto permanente ou temporário, negativo ou positivo, que pode
ser revertido durante a operação do empreendimento ou após a sua
desmobilização; Impacto irreversível (I): é considerado como aquele que tem
seus efeitos prolongados após o fim da ação geradora. É também
considerado irreversível aquele impacto que na prática não é possível de
reverter, mesmo que exista a possibilidade de mitigação a partir de algumas
ações pré-definida.



Sinergia – É o resultado de duas ou mais ações que em determinado ponto
ou momento se convergem, de modo que o impacto é maior do que se as
ações acontecessem individualmente, potencializando o impacto causado
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no local e população estudada. Pode ser classificado como sinérgico (S) ou
não sinérgico (NS).


Probabilidade de Ocorrência - Indica a probabilidade de ocorrência do
impacto ambiental. É classificada como de baixa (B), média (M), alta (A) e
certa (C).



Magnitude - A magnitude de um impacto ambiental é definida como a
grandeza em escala espaço-temporal da interação das ações (LEOPOLD et
al., 1971). Exprime a extensão do impacto, por meio de uma valoração
gradual que se dá ao mesmo, a partir de uma determinada ação do projeto.
Ela pode ser classificada como baixa (B), média (M) ou alta (A), sendo
caracterizada gradualmente pela alteração das características ambientais
consideradas.



Relevância/Importância - Refere-se ao grau de interferência do impacto
ambiental sobre diferentes fatores ambientais, estando relacionada com a
relevância ambiental. Ela é alta (A), média (M) ou baixa (B), na medida em
que tenha maior ou menor influência sobre o conjunto da qualidade
ambiental analisada.

A Tabela 9.1-1 apresenta os critérios utilizados na identificação e qualificação dos
impactos decorrentes da implantação e operação da Hidrovia.
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Tabela 9.1-1: Critérios utilizados na avaliação da importância dos impactos.
Importância

Impactos sobre o Meio
Físico

Impactos sobre o Meio
Biótico

Impactos sobre o Meio
Socioeconômico
- Alterações na oferta
de empregos são
insignificantes para a
região.
- A pressão sobre a
infraestrutura já
existente é
insignificante para a
região.

- Possíveis induções de
processos erosivos não
alteram a situação da
área.
Baixa

- Possíveis induções de
instabilidade não
alteram a situação da
área.
- Os recursos hídricos
afetados já se
encontram degradados.

- A fauna afetada não é
endêmica, rara ou
ameaçada de extinção.

- As interferências com
as atividades
agropecuárias são
insignificantes para a
região.
- As interferências no
cotidiano da população
são insignificantes
para a região.
- As interferências com
as atividades
econômicas são
insignificantes para a
região.
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Importância

Impactos sobre o Meio
Físico

Impactos sobre o Meio
Biótico

- A indução de processos
erosivos e de
instabilidade de
encostas é pontual, mas
expressiva para a
região.
- Os recursos minerais
afetados não possuem
valor econômico ou
estratégico, mas
representam um
importante recurso para
a região.
Média

Alta

- A interferência nos
recursos hídricos é
moderada, eles já se
encontram
razoavelmente
degradados, mas são
importantes para a
região.

Impactos sobre o Meio
Socioeconômico
- A criação de empregos
tem uma importância
relativa para a região.
- As interferências com
as atividades
agropecuárias são
pontuais, mas
significativas para a
região.

- A fauna afetada é
significativa para a
região, mas não
envolve espécies
endêmicas, raras ou
ameaçadas de
extinção.

- A pressão sobre a
infraestrutura existente
é pequena, mas a
região não tem
possibilidade de
atender a ela.
- A interferência no
cotidiano da população
é significativa, mas
extremamente
localizada.

- As mudanças nos
parâmetros de qualidade
das águas serão
moderadas, mas
significativas para a
região.

- As interferências com
as atividades
econômicas têm uma
importância relativa
para a região.

- A indução de processos
erosivos é significativa
para a região.

- A criação de empregos
é de grande significado
para a região.

- A indução de
instabilidade é
significativa para a
região.

- Demanda de criação
de nova infraestrutura.

- Os recursos minerais
afetados têm alto valor
econômico e/ou
estratégico.
- Os recursos hídricos
afetados são de grande
importância e
encontram-se em boas
condições.
- A qualidade das águas
possíveis de serem
afetadas é boa.

- A fauna afetada é
endêmica restrita ou
rara, ou ameaçada de
extinção.

- A interferência com os
cultivos e/ou com a
pecuária é de grande
importância para a
região.
- A interferência no
cotidiano da população
representa uma
mudança significativa.
- As atividades
econômicas afetadas
são de grande
importância para a
região.
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A Tabela 9.1-2 apresenta uma síntese do enquadramento de cada impacto,
segundo os critérios mencionados anteriormente, considerando as três etapas de
implantação do empreendimento.
Tabela 9.1-2: Tabela síntese para a avaliação dos impactos ambientais.

Etapa

Forma

Natureza

Abrangência

Temporalidade

Reversibilidade

Importância/
Significância

Magnitude

Duração

I

Instalação (período de dragagem do Trecho 3)

O

Operação (compreende o Canal Navegável sendo utilizado por
barcaças no rio Tocantins)

D

Direto

I

Indireto

P

Positivo ou benéfico

N

Negativo

L

Local

R

Regional

CP

Curto Prazo (com início imediato, após a ação que o
desencadeou ou na fase de planejamento)

MP

Médio Prazo (ocorre a partir da fase de construção)

LP

Longo Prazo (inicia-se a partir do início da operação da
implantação do empreendimento)

R

Reversível (pode ser total ou parcialmente revertido, através de
medidas apropriadas)

I

Irreversível (não pode ser revertido)

B

Baixo grau de comprometimento da qualidade ambiental

M

Médio grau de comprometimento da qualidade ambiental

A

Alto grau de comprometimento da qualidade ambiental

B

Baixa (considerada inexpressiva)

M

Média (considerada expressiva)

A

Alta (considerada muito expressiva levando à descaracterização
das características ambientais consideradas)

P

Permanente

T

Temporário
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Probabilidade

Sinergismo

B

Baixa

M

Média

A

Alta

C

Certa

S

Sinérgico

NS

Não-Sinérgico

É importante ressaltar a necessidade de avaliação dos impactos novamente, em
momento posterior do processo de licenciamento prévio, através de pesquisa de
dados primários em campo para que possa ser avaliada a confirmação e/ou
identificação de novos impactos em ocasião da Licença de Instalação e consulta
das comunidades indígenas.

9.2

Descrição dos Impactos no Meio Biótico

A seguir serão apresentados os impactos, suas descrições e justificativas para o
meio biótico previstos à comunidade Asurini do Tocantins durante a execução da
dragagem e a operação da hidrovia em função das alterações geradas sobre o meio
ambiente. Vale salientar que os impactos sobre este meio foram avaliados de
maneira global, estando perturbações específicas que incidem sobre a atividade de
caça e pesca detalhadas no tópico de impactos relacionados ao meio
socioeconômico, por estarem ligados a práticas tradicionais dos indígenas, além de
incidirem sobre a fauna terrestre e ictiofauna.
9.2.1 Impacto identificado na fase de instalação
9.2.1.1 Perturbação comportamental, dispersão, injúria e perda de
indivíduos da biota aquática
Este Impacto foi previsto pelo EIA para acontecer durante a fase de implantação
das obras de dragagem na via navegável do rio Tocantins. A movimentação de
sedimento, o aumento do fluxo de embarcações e a emissão de ruído provenientes
das obras de dragagem da via navegável do rio Tocantins poderão afetar
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diretamente e transitoriamente áreas de pesca em frente a Terra Indígena pelo
afugentamento temporário da fauna aquática.
Trata-se, de um impacto negativo quando relacionado à perturbação do equilíbrio
das áreas de pesca e injuria de fauna, de origem direta, pois o próprio equipamento
é o causador do impacto, sua abrangência é local, uma vez que as áreas onde irão
ocorrer as intervenções são restritas ao canal natural do rio Tocantins a ser dragado
e as áreas de bota foram localizadas a 300 metros do canal, inseridas na Área
Diretamente Afetada (ADA). Sua manifestação é imediata, ou seja, ocorre logo que
se começa a dragar. Pode ser considerado um impacto temporário, uma vez que
cessadas as atividades de uso destes equipamentos os indivíduos que tenham sido
dispersos possuem a possibilidade de retornar aos seus locais de origem;
reversível quando limitado ao afugentamento, mas irreversível quando
considerada a perda de indivíduos. Apresenta caráter sinérgico com os efeitos de
perda de habitat para a fauna aquática e de ocorrência certa, pois o maquinário
utilizado é o gerador do impacto esperado. É ainda considerado de média
relevância e magnitude.
Como forma de compensar este impacto, recomenda-se que sejam executados os
seguintes programas previstos pelo EIA: Programa de Monitoramento da Biota
Aquática e Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira, além do
Subprograma de Segurança Alimentar (ECI), conforme descrito no capítulo 11.
9.2.2 Impacto identificado na fase de operação
9.2.2.1 Perturbação comportamental, dispersão, injúria e perda de
indivíduos da biota aquática
Este Impacto foi previsto pelo EIA para ocorrer durante a fase de operação da via
navegável do rio Tocantins. Das atribuições descritas e relacionadas a este
impacto, de acordo com o EIA, a intensificação no tráfego de embarcações ampliará
o nível de ruídos sonoros e subaquáticos, perturbando o ambiente e podendo
afugentar a fauna aquática (dispersão de cardumes). Pode causar morte ou injuria
devido ao empuxo das hélices dos propulsores das embarcações empurradoras. O
ruído propagado nas águas do rio devido ao tráfego das embarcações e a própria
movimentação física das embarcações poderá gerar stress a cardumes, peixes,
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répteis e mamíferos aquáticos intensificando o afugentamento da fauna aquática,
podendo afetar diretamente áreas de pesca em frente à Terra Indígena ainda que
os pontos específicos desta atividade não tenham sido precisados para este estudo
e precisam ser levantados em etapa posterior do processo de licenciamento para
nova avaliação.
No entanto, é importante esclarecer que, conforme capacidade de operação da
eclusa na barragem da UHE Tucuruí, poderão navegar, diariamente, até 4
comboios tipo, numa pequena faixa da via navegável (100 m) num rio de largura de
1 km. Sendo assim, considera-se a baixa probabilidade de acidentes com a fauna
aquática.
Ademais, o deslocamento das barcaças não deve impactar a travessia de animais
terrestres caçados pelos indígenas, visto que se pode observar em imagem de
satélite a distância mínima de 760 metros e máxima de 1,5 km para travessia entre
margens, caracterizando este trecho do rio provavelmente como uma barreira
natural.

Figura 9.2-1: Detalhes das longas distâncias entre margens.
Fonte: Google Earth.

Diante do contexto apresentado, é importante que haja manutenção adequada das
embarcações para evitar excesso de ruídos, devendo ainda os comboios-tipo
obedecerem às normas de segurança para evitar/minimizar impactos sobre a
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fauna, sendo imprescindível as ações de fiscalização das embarcações que
circularão pela hidrovia na fase de operação pelos órgãos competentes (MARINHA,
ANTAQ, ANA, órgãos ambientais).
Trata-se, de um impacto negativo quando relacionado à perturbação do equilíbrio
das áreas de pesca e injuria de fauna, de origem direta, pois a operação da hidrovia
é responsável pelo impacto. Sua abrangência é local, uma vez que as áreas onde
irão ocorrer os impactos são restritas ao canal do rio Tocantins. De manifestação
imediata, ou seja, ocorre logo que se o movimento das embarcações. Este impacto
pode ser considerado um impacto permanente porque o objetivo do projeto é
viabilizar uma navegação ao longo de quase todo o ano no rio Tocantins, e
irreversível. Apresenta caráter sinérgico quando se pensa no aumento do trafego
de embarcações e de ocorrência certa, pois o objetivo do projeto é disponibilização
da via navegável. É ainda considerado de baixa relevância e magnitude, devido ao
baixo tráfego de embarcações numa faixa estreita da via navegável (100 m), num
rio de mais de 1km de largura.
Apesar de não ser um impacto sob responsabilidade do DNIT, como forma de
contribuir para monitoramento deste impacto por um tempo determinado,
recomenda-se que sejam executadas atividades de Monitoramento da Biota
Aquática (EIA), e com o acompanhamento do profissional responsável pela
execução do Subprograma de Segurança Alimentar (ECI).
9.3

Descrição dos Impactos no Meio Físico

A seguir serão apresentados os impactos, suas descrições e justificativas para o
meio físico previstos à comunidade Asurini do Tocantins durante a execução da
dragagem e a operação da hidrovia em função das alterações geradas sobre o meio
ambiente.
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9.3.1 Impactos identificados na fase de instalação
9.3.1.1 Deterioração das Águas Superficiais por Resíduos Sólidos e
Substâncias Contaminantes
A geração de resíduos sólidos durante a fase de instalação das obras de dragagem
ocorre proveniente do canteiro de obras flutuantes e demais embarcações de apoio
e estruturas flutuantes, bem como da operação efetiva das dragas e seus
maquinários, composto por metais, material terrígenos, madeira, concreto e outros
materiais inertes usados, assim como produtos químicos altamente reativos e
contaminantes (como combustíveis, solventes, tintas, graxas, fluídos hidráulicos
dos equipamentos, etc.). Estes resíduos quando depositados e manejados de
maneira incorreta, podem promover impactos ambientais como lixiviado,
contaminação do solo, alteração dos padrões físico-químicos dos corpos hídrico,
assim como a qualidade da água.
Trata-se de um impacto negativo que modifica o ambiente de forma direta com
abrangência local de médio prazo. Caso ocorra é avaliado como temporário, pois
seus efeitos desencadeados podem ser remediados e manejados ao longo da
execução da obra. Reversível pela própria dinâmica fluvial e sinérgico com outros
impactos relacionados aos diversos usos da água. Sua probabilidade é baixa,
levando em conta os cuidados e protocolos de segurança a serem adotados
durante a dragagem, porém de média magnitude e relevância caso ocorra, como
pode ser observado na Matriz de Impactos no Capítulo 11.
Como forma de evitar e controlar este impacto, recomenda-se que seja executado
o Programa de Controle Ambiental das Obras e Programa de Monitoramento
da Qualidade da Água e dos Sedimentos previstos no EIA, conforme descrito no
capítulo 11.
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9.3.1.2 Alteração da Qualidade da Água pela atividade de dragagem e
deposição de sedimentos
Esse impacto pode ocorrer durante a obra de dragagem. O empreendimento em si
não possui uma natureza poluidora, porém na sua instalação os impactos
ambientais associados aos processos de dragagem são superiores se comparado
a fase de operação e causam impactos aos recursos hídricos.
Os processos de dragagem carreiam sedimentos inicialmente estáveis em seu
equilíbrio físico-químico que quando revolvidos pelo processo de dragagem podem
alterar parâmetros físicos, químicos e biológicos. Estes sedimentos dragados
carregam substâncias e materiais para porção superior do corpo hídrico onde serão
depositados, e ainda que possuam características de rápida deposição, podem vir
a alterar os sólidos totais, turbidez e transparência da água e afetar sinergicamente
e transitoriamente, portanto, parâmetros biológicos.
Mudanças

nesses

parâmetros

podem

impactar

a

fauna

aquática

e

consequentemente a produtividade do ambiente transitoriamente, principalmente
por reduzir a profundidade da zona fótica, aumentar a sedimentação do leito e
danificar locais de desova, pois variáveis como pH, salinidade, fósforo e série
nitrogenada podem ser modificadas reduzindo a qualidade ambiental do meio, com
consequências negativas temporárias sobre a biota local.
Esse impacto é considerado negativo, modifica o ambiente de forma direta e tem
abrangência local. É considerado de curto prazo e temporário, dado que as
características do material a ser dragado favorecem o rápido assentamento dos
sedimentos. É ainda um impacto reversível pela própria dinâmica fluvial do rio
Tocantins e sinérgico com outros impactos, tais como o comprometimento do uso
da água para consumo humano e para banho, pesca, etc. Possui média
probabilidade de ocorrência, e considerando que a pesca é uma prática dos
indígenas e que ela é praticada no rio Tocantins em menor frequência, este impacto
é considerando de baixa magnitude e baixa relevância, conforme apresentará a
Matriz de Impactos no item 10.5. deste capítulo.
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Há ainda a previsão da área de Bota-fora 08 e 09, próximas a Terra Indígena
Trocará conforme aponta o EIA (2018), onde ocorrerá a deposição do material
dragado em trecho próximo e que pode acarretar em alterações locais que têm
maior potencial de impactar a comunidade.
Diante disso, reforça-se que sejam inclusos pontos de monitoramentos específicos
para atender a avaliação e controle destes Bota Foras no Programa de
Monitoramento da Qualidade da Água e dos Sedimentos e no Programa de
Monitoramento da Biota Aquática já previstos pelo EIA, conforme descrito no
capítulo 11.
9.3.1.3 Alteração do Nível de Ruído
Considerando a fase de instalação das obras de dragagem, este impacto se dá no
âmbito da ictiofauna e na perturbação sonora às próprias comunidades. Ainda que
o presente estudo não conte com a informação sobre os atuais pontos de pesca
dos Asurini do Tocantins na região e não tenham sido definidos os pontos
definitivos de dragagem, este impacto é identificado por conta do alcance que as
obras terão sobre o rio Tocantins que margeia a Terra Indígena Trocará e por conta
do potencial afugentamento de indivíduos da ictiofauna por ruído durante a
atividade de dragagem e circulação das estruturas e barcos de apoio aumentando
o fluxo de embarcações, ainda que por um período determinado, podendo
ocasionar também incômodos de perturbação sonora transitória à população
indígena.
É um impacto negativo e que modifica o ambiente de forma direta com
abrangência local. É considerado de curto prazo, temporário e reversível, pois
seus efeitos estão relacionados exclusivamente a atividade de dragagem em si e a
circulação de embarcações de apoio para a fase de instalação. Possui sinergia
com outros impactos previstos tais como afugentamento da fauna local e alteração
dos locais de pesca e incômodos a população indígena. Média probabilidade de
ocorrência, de baixa magnitude e baixa relevância devido ao porte do rio Tocantins
e a distância do canal a ser dragado da margem que limita a Terra Indígena
Trocará.
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Para que este impacto seja minimizado, recomenda-se a execução do
Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do Componente
Indígena (ECI), de modo que os Asurini do Tocantins estejam cientes das
atividades que estarão sendo realizadas no rio e que possam se organizar de forma
a não serem prejudicados pelo empreendimento, associado com o Programa de
Controle Ambiental das Obras (EIA), Programa de Controle e Monitoramento
de Ruído (EIA) e Programa de Monitoramento da Biota Aquática (EIA).
9.3.2 Impactos identificados na fase de operação
9.3.2.1 Deterioração e Alteração da qualidade da água
Alteração na qualidade da água pode ocorrer durante a operação da hidrovia
levando em conta as ações antrópicas crescentes e o aumento do fluxo de
embarcações gerando resíduos sólidos e efluentes líquidos.
Ademais, variáveis da qualidade da água como pH, salinidade, fósforo e série
nitrogenada são modificadas por essas substâncias inseridas no meio aquático,
reduzindo a qualidade ambiental do meio com consequências negativas sobre a
biota local, o que pode ocasionar a mudanças de comportamento de espécies da
ictiofauna pescadas pela comunidade indígena, ainda que em menor escala, no rio
Tocantins.
Alterações da qualidade da água podem estar também diretamente associada a
ações antrópicas relacionadas a acidentes ambientais ou/e imperícia que
deteriorem águas superficiais. A contaminação por agentes químicos reativos como
combustíveis, solventes, tintas, graxas, fluídos hidráulicos de equipamentos, e por
cargas transportadas que potencialmente entrem em contato com os recursos
hídricos, trazem a possibilidade de alteração de padrões físico–químicos. Estes são
exemplos de impactos ambientais exclusivamente antrópicos que podem ser
associados a operação da hidrovia.
Tais materiais, quando depositados e manejados de maneira incorreta, podem
promover impactos ambientais evitáveis, sendo imprescindível as ações de
fiscalização das embarcações que circularão pela hidrovia na fase de operação
pelos órgãos competentes (MARINHA, ANTAQ, ANA, órgãos ambientais).
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Este impacto é avaliado como negativo modificando o ambiente de forma direta.
Tem caráter de abrangência regional devido a sua propagação pelo regime fluvial,
sendo considerado de longo prazo levando em conta o constante fluxo de
embarcações a partir da operação da hidrovia. Ele é, porém, temporário já que
pode acontecer pontualmente a partir de eventos adversos derivados do trânsito de
embarcações e reversível conforme sejam executados fiscalizações e controles
pelos órgãos competentes que monitoram a conformidade das embarcações com
as exigências legais de segurança. É ainda sinérgico com outros impactos
relacionados operação da hidrovia e de ações antrópicas advindas do crescimento
regional. Possui baixa probabilidade de ocorrência em virtude dos controles que
são feitos ao descarte de efluentes e contaminantes das embarcações e de baixa
magnitude e relevância tendo em vista a dinâmica fluvial do Rio Tocantins.
Apesar de não ser um impacto sob responsabilidade do DNIT, como forma de
contribuir para monitoramento deste impacto por um tempo determinado,
recomenda-se que sejam executadas atividades do Programa de Monitoramento
da Qualidade das Águas e dos Sedimentos (EIA) durante o período de um ano
pós-obras , conforme descrito no Capítulo 11.
9.3.2.2 Alteração do Nível de Ruído
Durante a operação da hidrovia pode haver alteração dos locais de caça e de
pesca, considerando possível afugentamento de fauna silvestre e ictiofauna em
função dos ruídos gerados pelas embarcações que utilizarão em maior fluxo a
hidrovia. Leva-se em conta ainda que a circulação das barcaças não alterará em
grande escala o impacto por ruído já existente e ocasionado pelo trânsito de
embarcações menores e mais rápidas que já circulam no rio Tocantins, muitas
vezes próximas às margens fazendo transporte de pequenas cargas e passageiros
na região.
O crescimento regional advindo da operação da hidrovia provavelmente favorecerá
o aumento deste fluxo ocasionando intensificação deste impacto por sinergismo. O
transtorno causado pelo ruído à comunidade indígena propriamente dita não deve
ser de grande dimensão, mesmo com o aumento deste fluxo, levando em conta a
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largura do rio Tocantins em frente a Terra Indígena e a localização da aldeia
Trocará longe da margem do rio.
Diante do contexto apresentado, é importante que haja manutenção adequada das
embarcações para evitar excesso de ruídos, devendo ainda os comboios-tipo
obedecerem às normas de segurança para evitar/minimizar impactos sobre a fauna
e as comunidades tradicionais, sendo imprescindível as ações de fiscalização das
embarcações que circularão pela hidrovia na fase de operação pelos órgãos
competentes (Marinha do Brasil, ANTAQ, ANA, órgãos ambientais).
Este impacto é classificado como negativo, modificando o ambiente de forma
direta, com abrangência local. Caracterizado como de longo prazo, pois seus
efeitos estão relacionados à operação da hidrovia e, portanto, também permanente
e irreversível. É sinérgico com outros impactos identificados para a fase de
operação, principalmente o aumento da pressão antrópica, possuindo média
probabilidade de ocorrência, porém de baixa magnitude e relevância devido ao
porte do rio Tocantins e localização da aldeia indígena.
Apesar de não ser um impacto sob responsabilidade do DNIT, como forma de
contribuir para seu monitoramento, por um tempo determinado, para que este
impacto seja minimizado para a comunidade indígena, recomenda-se a execução
de atividade dos Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental
do Componente Indígena (ECI), e Programa de Monitoramento da Biota
Aquática (EIA), durante o período de um ano pós-obras.

9.4

Descrição dos Impactos no Meio Socioeconômico

A seguir serão apresentados os impactos, suas descrições e justificativas para o
meio sociocultural previstos à comunidade Asurini do Tocantins do Tocantins
durante a execução da dragagem e a operação da hidrovia.
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9.4.1 Impactos identificados na fase de instalação
9.4.1.1 Criação de Incômodos à População Indígena
Considerando que no período de instalação das obras de dragagem haverá uma
estrutura organizada para que o empreendimento seja executado adequadamente,
contando com mão-de-obra, estruturas de apoio (canteiro de obras flutuante, por
exemplo), instalação de equipamentos e outros.
Ainda, é importante esclarecer que as obras de dragagem se caracterizam, em
especial, por demandarem pequeno apoio em terra e se deslocarem
continuamente, mantendo-se por curto período no local de intervenção do rio.
Este impacto diz respeito aos possíveis incômodos que podem vir a ocorrer junto
aos indígenas tanto no que se refere aos ruídos da operação da draga, quanto ao
que diz respeito a toda movimentação que ocorrerá no rio neste momento das
obras. Além disso, o incômodo às comunidades indígenas poderá se dar no âmbito
da pesca e, portanto, na utilização do rio Tocantins.
A avaliação técnica realizada pela equipe responsável por este estudo leva em
conta a prática da pesca realizada pelos indígenas Asurini do Tocantins, moradores
das terras indígenas Trocará e Trocará Doação, a partir das leituras utilizadas para
elaboração deste produto. É importante ressaltar que apesar de ainda não terem
sido definidos os pontos de dragagem definitivos e, ainda, o fato de que esta equipe
não tem conhecimentos quanto aos atuais pontos de pesca dos indígenas, este
impacto é identificado por conta do alcance que as obras terão sobre o rio
Tocantins, ainda que de modo mais pontual.
Portanto, este impacto é considerado é negativo, direto da obra de dragagem aos
indígenas, local, de curto prazo, ou seja, ocorrerá enquanto as obras de dragagem
estiverem acontecendo, portanto, temporário, reversível, sinérgico com outros
empreendimentos da região e com outros impactos, conforme melhor descrito no
Capítulo 8 – Sinergia com outros empreendimentos, como emissão de ruídos e
redução da navegabilidade dos indígenas. Além disso, é certa sua ocorrência.
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No entanto, é de baixo grau de magnitude e importância, considerando o curto
período em que deverá ocorrer, a menor utilização do rio Tocantins pelos indígenas
e as alternativas previstas no EIA para que os impactos da obra sejam minimizados,
conforme descrito no Capítulo 11 – Programas de Compensação/Mitigação.
Para que este impacto não seja sentido pelos indígenas da pior forma, recomendase a realização do Subprograma de Comunicação Social e Educação
Ambiental do Componente Indígena de modo que os Asurini do Tocantins
estejam cientes das atividades que estarão sendo realizadas no rio e que possam
se organizar de forma a não serem prejudicados pelo empreendimento.
9.4.1.2 Redução da Navegação dos Indígenas durante a obra
Com a movimentação das máquinas, equipamentos e mão-de-obra, poderá haver
certa restrição aos indígenas quanto à circulação de suas embarcações no rio
Tocantins durante o período das obras de dragagem, havendo impedimentos para
que eles realizem suas atividades de pesca, lazer e outras.
A avaliação realizada pela equipe técnica considerou mais uma vez a relação que
os indígenas possuem com o rio Tocantins, conforme os relatos das bibliografias
consultadas, e as atividades que serão realizadas durante as obras de dragagem,
conforme descrito no Capítulo 4 – Caracterização do Empreendimento.
Este impacto, portanto, é considerado negativo, direto aos indígenas, por se tratar
de ações da obra que reduzem a possibilidade de os indígenas realizarem suas
atividades no rio Tocantins como de costume; de abrangência local, de curto
prazo e temporário, pois ocorrerão apenas durante o período em que as obras
estiverem acontecendo. Neste sentido, é reversível, embora sua ocorrência seja
certa, e possui sinergia com outros impactos identificados neste estudo, como
aumentos dos riscos de acidentes, alteração dos locais de pesca e outros.
Ainda, é de baixa magnitude, de baixo grau de importância no que se refere a
questão ambiental, especialmente porque é reversível.
Como medidas mitigadoras propõem-se a execução do Subprograma de
Comunicação Social e Educação Ambiental do Componente Indígena,
conforme descrito no capítulo 11.
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9.4.1.3 Aumento da Pressão Antrópica
Durante o período das obras de dragagem haverá pressão sobre a comunidade
indígenas e sobre os recursos da região, ainda mais se considerando que a TI ainda
dispõe de muitos recursos naturais quando comparada com as áreas no entorno,
em grande parte já antropizadas.
O aumento da pressão antrópica se dará tanto por conta da presença dos
trabalhadores das obras de dragagem, quanto por conta de aumento populacional
na expectativa de geração de empregos, ainda que em menor escala em relação a
outros empreendimentos.
Ainda, durante o período das obras de dragagem e com as limitações apresentadas
para a atividade da pesca, pode haver competição por pontos de pesca, inclusive
com pescadores da região e outros que possam vir por conta do empreendimento.
A pressão antrópica oriunda do período de obras de dragagem pode ainda, de
maneira sinérgica, vir a alterar pontos de caça.
A avaliação realizada pela equipe técnica considerou especialmente a sinergia com
outros empreendimentos, observando toda movimentação populacional pela qual
passa a região. Considerou-se ainda a pequena quantidade de trabalhadores
necessários para executar a dragagem (aproximadamente 10 trabalhadores), a não
utilização de estruturas de apoio das obras em terra, a dinâmica da obra que prevê
curto tempo no local do rio de intervenção próximo à TI, a distância da aldeia até a
margem do rio Tocantins e a menor utilização do referido rio pelos indígenas.
Portanto, este impacto é negativo, direto aos indígenas, considerando a pressão
pela qual passará seu território durante as obras de dragagem, de abrangência
regional, de curto prazo, temporário e reversível. Ainda, é um impacto de médio
grau de comprometimento da qualidade ambiental e de média magnitude, levando
em consideração que as pessoas se fixam na região, se contar com o contexto
regional.
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Este impacto possui sinergia com os outros empreendimentos, já que intensifica
os impactos resultantes da UHE de Tucuruí e da rodovia BR-422/PA, que causou
aumento populacional e exploração da região, além de tantos outros impactos
ambientais.
Como forma de controlar e compensar este impacto, recomenda-se a execução
dos seguintes programas: Programa de Controle Ambiental das Obras (EIA),
Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do Componente
Indígena (ECI) e Subprograma de Segurança Alimentar (ECI) principalmente
considerando a questão da pressão pela qual sofrerá especialmente o território
indígena, sendo a área mais preservada da região, e que, portanto, a pressão
antrópica se dá também sobre os seus recursos.
9.4.1.4 Aumento dos Riscos de Acidentes
O possível aumento dos riscos de acidentes diz respeito ao período das obras de
dragagem e a movimentação de maquinário e mão-de-obra contratada durante as
obras de dragagem, considerando haverá aumento de circulação de pessoas e
estruturas de apoio, além de limitações quanto ao trânsito pelo rio por conta do
maquinário e da estrutura do empreendimento, aumentando o risco de acidentes
com as pequenas embarcações, em especial, para este estudo, as utilizadas pelos
indígenas, que são de pequeno porte, incluindo algumas sem motor.
Além disso, durante o período das obras de dragagem a água deverá sofrer maior
turbulência por conta da própria obra de dragagem (dragagem e recalque),
circulação das embarcações e a movimentação dos equipamentos. Essa
turbulência também poderá modificar a circulação dos indígenas pelo rio Tocantins
e suas práticas de pesca, caça, coleta e lazer, já que afeta o deslocamento destes.
Para avaliação deste risco, a equipe técnica considerou a prática dos indígenas
pelo rio Tocantins, especialmente considerando que além das atividades de
pescaria, também podem circular pela região realizado coleta de frutas, cipós e
outras atividades, como a própria caça, que mesmo em se tratando de atividades
de terra firme exige que se desloquem pelo rio.
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Portanto, este possível risco é negativo, direto aos indígenas, de curto prazo,
considerando que o foco são as estruturas previstas para a realização das obras
de dragagem, temporário, ou seja, deverá ocorrer somente no período da obra, é
reversível, sinérgico com outros impactos identificados neste estudo, como
alteração dos locais de pesca, redução da navegabilidade e outros. É de magnitude
baixa, de baixa probabilidade de ocorrência, considerando as ações que serão
realizadas no âmbito dos projetos de controle, compensação e mitigação, e ainda
considerando o projeto para as ações de dragagem que prevê ações que
possibilitem segurança a todos que utilizam o rio Tocantins, e é de baixo grau de
importância para o meio ambiente.
É importante observar que no período de operação da via navegável também está
previsto risco de acidentes, no entanto, por conta do aumento das embarcações no
rio, conforme será descrito no item Impactos identificados na fase de operação.
Como forma de mitigar este risco recomenda-se a realização do Subprograma de
Comunicação Social e Educação Ambiental do Componente Indígena,
conforme descrito no capítulo 11.
9.4.1.5 Alteração dos Locais de Pesca
Conforme bibliografia consultada, o rio Tocantins é um dos locais em que os
indígenas realizam suas pescarias. Deve-se considerar ainda a informação do
Portal ISA (2010), na qual os indígenas “Pescam com anzóis, malhadeiras e
tarrafas no rio Trocará, nos lagos próximos ao rio Tocantins, mas raramente neste
rio.” Os pontos de pesca específicos no rio Tocantins não foram apresentados
porque esta equipe técnica não esteve em campo, conforme já descrito na
apresentação deste documento e no capítulo 3 – Metodologia e marcos legais.
No entanto, apesar do rio Tocantins não ser frequentemente utilizado pelos
indígenas como local de pesca, deve-se considerar que as obras de dragagem
podem alterar eventuais locais de pesca dos indígenas, considerando as atividades
dos equipamentos, a movimentação da água, o impacto nos peixes, a presença de
trabalhadores no local e a localização das estruturas flutuantes.
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Este impacto é negativo, direto aos indígenas, por afetar além da prática da pesca
a alimentação das famílias; local, de médio prazo, ou seja, poderá se estender
como resultado da obra de dragagem; temporário, considerando a movimentação
de maquinário e trabalhadores na região, poderá ser reversível, e sinérgico com
outros empreendimentos, principalmente no que se refere a UHE Tucuruí que
impactou diretamente o rio, a fauna e os hábitos dos indígenas e também com
outros. É um impacto com probabilidade de ocorrência incerta e de médio
relevância e magnitude para as questões ambientais.
A alteração dos locais de pesca afeta a rotina das comunidades, os recursos
utilizados, o tempo disponibilizado e, dependendo do novo local, a quantidade de
indígenas envolvidos na pescaria.
Como forma de compensar os indígenas recomenda-se a execução dos seguintes
programas: Programa de Monitoramento da Biota Aquática, Subprograma de
Comunicação Social e Educação Ambiental do Componente Indígena,
Subprograma de Segurança Alimentar (ECI) conforme descrito no capítulo 11.
Durante o período de elaboração do PBA-CI, quando os pontos de dragagem forem
definidos, será necessário coletar informações quanto aos pontos de pesca dos
indígenas e atualizar as informações sobre a prática da pescaria, de modo que seja
possível detalhar programas que possam compensar e mitigar os impactos
causados pelo empreendimento, foco deste estudo, na comunidade Asurini do
Tocantins do Trocará.
9.4.2 Impactos identificados na fase de operação
9.4.2.1 Incômodos à População Indígena
Considerando que o objetivo da Via Navegável do Tocantins é o aumento da
navegabilidade das embarcações com maior segurança, este impacto está
diretamente relacionado ao aumento de número de embarcações transitando no
rio, especialmente em frente à TI, para este estudo. É importante observar que
impacto semelhante está previsto na fase de instalação, no entanto, se refere a
movimentação dos maquinários e a presença de estruturas de apoio à obra e aos
trabalhadores contratados.
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Para avaliação deste impacto, a equipe técnica responsável pelo estudo considerou
principalmente a sinergia com outros impactos identificados e considerou as
práticas dos Asurini do Tocantins quanto ao uso do rio, ou seja, com a intensificação
da navegabilidade os indígenas podem ter incômodos quanto a realização de suas
atividades, bem como restrições e outros riscos que serão listados a seguir. Por
outro lado, os dados disponíveis mostram que indígenas utilizam com pouca
frequência o rio Tocantins, dando preferência a outros recursos hídricos mais
próximos à aldeia. No entanto, é importante enfatizar que esta informação somente
será confirmada quando da elaboração do CI-PBA com a coleta de dados primários.
Tendo em vista a previsão de aumento de navegação no rio, é imprescindível as
ações de fiscalização das embarcações que circularão pela hidrovia na fase de
operação pelos órgãos competentes (Marinha do Brasil, ANTAQ, ANA, órgãos
ambientais).
Portanto, este impacto é negativo, direto aos indígenas, local, de longo prazo,
permanente, irreversível e possui sinergia com outros impactos previstos neste
estudo, bem como com outros empreendimentos da região. É de ocorrência certa
e considerado de magnitude baixa e de baixa relevância ambiental.
Apesar de não ser um impacto sob responsabilidade do DNIT, como forma de
contribuir para seu monitoramento, por um tempo determinado, para que os
indígenas sejam compensados, propõem-se a execução de atividades do
Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do Componente
Indígena (ECI).
9.4.2.2 Aumento da Pressão Antrópica
Durante da operação da Via Navegável haverá pressão sobre a comunidade
indígenas e sobre os recursos da região, ainda mais se considerando que a TI ainda
dispõe de muitos recursos naturais quando comparado às áreas no entorno em
grande parte antropizadas.
O aumento da pressão antrópica se dará tanto por conta de aumento populacional
na expectativa de geração de empregos, quanto por conta do trânsito de pessoas
na região, em menor escala em relação a outros empreendimentos e poderá
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causar, inclusive, mudanças no padrão de navegação dos indígenas, dependendo
de como as relações com o rio e os outros atores forem sendo construídas, ou
reformuladas, ou ajustadas, a partir da dinâmica no rio, podendo ainda ocorrer
alterações em pontos de caça e pesca.
A análise deste impacto considerou o contexto da região e a sinergia com outros
empreendimentos, que já trouxeram aos indígenas inúmeros incômodos e
problemas por conta da pressão sofrida sobre seu território.
Este impacto é negativo, direto aos indígenas, de abrangência regional, de longo
prazo, permanente, irreversível, considerando que as pessoas se fixam na região
e que com a abertura da VNT haverá escoamento de produção o ano inteiro e novos
empregos serão gerados. É um impacto de alto grau de comprometimento da
qualidade ambiental e de alta magnitude, de certa ocorrência.
Este impacto possui sinergia com os outros empreendimentos, já que intensifica
os impactos resultantes da UHE de Tucuruí e da rodovia BR-4222/PA, que
causaram aumento populacional e exploração da região, além de tantos outros
impactos ambientais.
Apesar de não ser um impacto sob responsabilidade do DNIT, como forma de
contribuir para seu monitoramento, por um tempo determinado, recomenda-se a
execução de atividades do Subprograma de Comunicação Social e Educação
Ambiental do Componente Indígena, conforme descrito no capítulo 11.
9.4.2.3 Alteração no modo de vida e transmissão de saberes
tradicionais
Este impacto está relacionado às práticas dos Asurini do Tocantins e as tantas
intercorrências, restrições e incômodos que serão sofridos por conta das obras de
dragagem e da operação da VNT.
Ao avaliar este impacto, observou-se que os indígenas, eventualmente, poderão
realizar mudanças em seus hábitos para que possam continuar realizando suas
atividades de caça, pesca, coleta e lazer no rio Tocantins, considerando a sinergia
existente entre os impactos identificados. Por outro lado, reitera-se que as
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informações mostram a pouca utilização do rio Tocantins pelos indígenas, que dão
preferência a cursos d’água mais próximos à aldeia.
Além disso, deve-se levar em consideração que as obras de dragagem são
temporárias, e a navegação no rio será restrita devido à capacidade de operação
da eclusa na barragem da UHE de Tucuruí.
Considerando a forma como se organizam, conforme descrito no capítulo 6 –
Organização social, política e econômica dos Asurini do Tocantins, e estas
possíveis mudanças, é um ponto de preocupação o quanto todo esse processo
afetará a reprodução cultural no que diz respeito as atividades apontadas aqui,
entre os indígenas.
Por isso, este impacto é considerado negativo, direto aos indígenas, considerando
que impactam suas práticas tradicionais; de abrangência regional, de longo prazo,
e, caso ocorra é permanente, irreversível, sinérgico, em especial porque os
indígenas já foram impactados em suas práticas tradicionais por conta da UHE
Tucuruí e rodovia BR-422/PA. É um impacto de médio grau de comprometimento
da qualidade ambiental e de média magnitude.
Apesar de não ser um impacto sob responsabilidade do DNIT, como forma de
contribuir para seu monitoramento e compensação, por um tempo determinado,
recomenda-se a realização de atividades Subprograma de Comunicação Social
e Educação Ambiental do Componente Indígena (ECI), especificamente ações
de fortalecimento da cultura tradicional, conforme descrito no capítulo 11.
9.4.2.4 Aumento do risco de acidentes
Considerando o aumento do fluxo de embarcações e as embarcações utilizadas
pelos indígenas, sendo todas de pequeno porte e nem todas com motor, os riscos
de acidente durante a operação da VNT aumentam durante o deslocamento dos
indígenas pelo rio Tocantins.
Este risco também diz respeito as ondulações na superfície do rio causadas pelo
fluxo de embarcações na hidrovia ocasionando aumento no risco de desestabilizar
pequenas embarcações, como as canoas de madeira utilizadas pelos indígenas e
até as embarcações com motor, porém de pequeno porte.
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A análise deste risco considerou as práticas dos indígenas e como utilizam o rio e
os objetivos apresentados para abertura da VNT no projeto apresentado pelo DNIT.
Portanto, é negativo, direto aos indígenas, de longo prazo, permanente e pode
ser reversível se for realizada alguma ação que auxilie na segurança dos indígenas
e oriente o fluxo de embarcações diante da comunidade indígena. É sinérgico com
outros impactos identificados neste estudo, como alteração dos locais de pesca,
redução da navegabilidade e outros. É de magnitude média, de baixa
probabilidade de ocorrência, considerando as ações que serão realizadas no
âmbito dos projetos de controle, compensação e mitigação, e ainda considerando
o projeto para as ações de dragagem que prevê ações que possibilitem segurança
a todos que utilizam o rio Tocantins, e é de médio grau de importância para o meio
ambiente.
Apesar de não ser um impacto sob responsabilidade do DNIT, como forma de
contribuir para seu monitoramento, recomenda-se a execução de atividades do
Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do Componente
Indígena (ECI).
9.4.2.5 Alteração dos locais de pesca
Este impacto diz respeito a mudança na prática da pesca pelos indígenas devido a
possíveis alterações nos locais que costumam pescar no rio Tocantins,
considerando o aumento no fluxo de embarcações, maiores riscos de acidentes e
maior movimentos de pessoas pelo rio.
Além disso, este impacto também está relacionado as mudanças que podem
ocorrer na ecologia local e, portanto, na oferta de peixes em determinados locais,
que podem ou não coincidir com os pontos de pescas dos indígenas.
Portanto, este impacto é negativo, direto aos indígenas, local, de médio prazo,
pode ser temporário e, caso ocorra, pode ser irreversível, considerando que
ações de gestão territorial e de educação ambiental podem minimizar o efeito deste
sobre os indígenas. É sinérgico com outros empreendimentos, principalmente no
que se refere a UHE Tucuruí que impactou diretamente o rio e os hábitos dos
indígenas. Além disso, é sinérgico também com outros impactos identificados
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neste estudo como redução da navegabilidade, aumento da turbulência da água,
mudanças na qualidade da água dentre outros.
Além disso, é um impacto de possibilidade mediana de ocorrência considerando
que a pesca é uma prática dos indígenas Asurini do Tocantins do Tocantins e que
ela é praticada com menos frequência no rio Tocantins, conforme referencias
consultadas. Ressaltando, porém, a importância de que tais dados sejam
atualizados na ocasião da elaboração do CI-PBA com dados primários dada a
importância da atividade para a comunidade indígena. Este impacto é considerando
de média relevância para os indígenas que praticam a pesca no rio Tocantins, e
média magnitude, conforme apresentará a Matriz de Impactos.
A alteração dos locais de pesca afeta a rotina das comunidades, os recursos
utilizados, o tempo disponibilizado e, dependendo do novo local, a quantidade de
indígenas envolvidos na pescaria.
Apesar de não ser um impacto sob responsabilidade do DNIT, como forma de
contribuir para seu monitoramento, por um tempo determinado, recomenda-se a
execução de atividades do Programa de Monitoramento da Biota Aquática
(EIA), a ser executado durante o período de um ano pós-obras, e do Subprograma
de Comunicação Social e Educação Ambiental do Componente Indígena (ECI)
e Subprograma de Segurança Alimentar (ECI), todos descritos no Capitulo 11.
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Matriz de Impactos

Aspecto Ambiental

Fator ambiental impactado

Forma

Abrangência

Temporalidade

Duração

Reversibilidade

Sinergismo

Probabilidade

Magnitude

Importância/
Relevância

Impacto

Natureza

Meio de incidência

Avaliação

Movimentação de sedimento (dragagem) com perda de habitat/
Circulação de maquinário e embarcações de apoio das obras /
Emissão de ruídos / Esmagamento e sucção de individuos pelos
maquinários

Fauna Aquática e Terrestre

N

D

L

CP

T

R/I

S

C

M

M

Programa de Monitoramento da Biota Aquática (EIA)/ Programa
de Monitoramento da Atividade Pesqueira (EIA) / Subprograma
de Segurança Alimentar (ECI)

Água

N

D

L

MP

T

R

S

B

M

M

Programa de Controle Ambiental das Obras (EIA)/ Programa de
Monitoramento da Qualidade da Água e do Sedimento (EIA)

Água / Bióta aquática

N

D

L

CP

T

R

S

M

B

B

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e dos
Sedimentos (EIA)/ Programa de Monitoramento da Biota Aquática
(EIA)

Ar/Águas / Fauna aquática

N

D

L

CP

T

R

S

M

B

B

Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)/ Programa de Monitoramento da
Biota Aquática (EIA)/Programa de Controle Ambiental das Obras
(EIA)/ Programa de Controle e Monitoramento de Ruído (EIA)

População

N

D

L

CP

T

R

S

C

B

B

Infraestrutura

N

D

L

CP

T

R

S

C

B

B

População / Recursos naturais

N

D

R

CP

T

R

S

M

M

M

População

N

D

L

CP

T

R

S

B

B

B

Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)

Programas Relacionados

Meio Socioeconômico

Meio Físico

Meio Biótico

FASE DE INSTALAÇÃO
Perturbação comportamental,
dispersão, injúria e perda de
indivíduos da biota aquática.

Armazenamento de substâncias contaminantes relacionadas as
Deterioração das Águas
estruturas flutuantes / Ressuspensão e espalhamento de sedimentos e
Superficiais por Resíduos Sólidos resíduos sólidos provenientes da operação de dragagem / Emissão de
e Substâncias Contaminantes
efluentes e residuos relacionados aos canteiros flutuantes,
maquinários e embacações
Os processos de dragagem carreiam sedimentos inicialmente
Alteração da Qualidade da Água
estáveis em seu equilíbrio físico-químico que quando revolvidos pelo
pela atividade de dragagem e
processo de dragagem podem alterar parâmetros físicos, químicos e
deposição de sedimentos
biológicos.
Alteração do Nível de Ruído

Poluição sonora causada pelos circulação de máquinas,
equipamentos e embarcações.

Criação de Incômodos à
População Indígena
Redução da Navegabilidade dos
indígenas durante as obras

Operação de Draga de Sucção e Recalque/Movimentação de
embarcações de apoio e plataforma flutuante
Restrição da livre circulação de embarcações ultilizadas pelos
indígenas para deslocamento, pesca e atividades de lazer.

Aumento da Pressão Antrópica

Aumento da presença de pessoas (trabalhadores da obra e atração
populacional)

Aumento do risco de acidentes

Alteração dos locais de pesca

Meio Físico

Meio biotico

FASE DE OPERAÇAO

Meio Socioeconômico

9.5

Aumento no fluxo de pessoas transitando no leito do rio aumentando
assim o risco de acidentes entre embarcações de pequeno porte
(canoas a remo e rabetas)
Mudanças na ecologia do leito do rio pela atividade de dragagem
ocasionando diminuição da oferta de pescado aos indígenas nos
locais habituais / Restrição da livre circulação de embarcações
ultilizadas pelos indígenas para deslocamento, pesca e atividades de
lazer

Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)
Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)
Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)/ Subprograma de Segurança
Alimentar (ECI) / Programa de Controle Ambiental das Obras
(EIA)

Fauna Aquática/População

N

D

L

MP

T

R

S

I

M

M

Programa de Monitoramento da Biota Aquática (EIA)/
Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)/ Subprograma de Segurança
Alimentar (ECI)

Perturbação comportamental,
dispersão, injúria e perda de
indivíduos da biota aquática

Aumento do fluxo de embarcações/ Emissão de ruído / Perturbações
da Bióta Aquática e da Fauna Terrestre

Fauna aquática/ Fauna Terrestre

N

D

L

I

P

I

S

C

B

B

Programa de Monitoramento da Biota Aquática (EIA)/
Subprograma de Segurança Alimentar (ECI)

Deterioração e Alteração da
qualidade da água

Vazamento de substâncias contaminantes relacionadas ao fluxo de
embarcações na hidrovia/ Geração de resíduos sólidos e efluentes
líquidos relacionados ao aumento no fluxo de embarcações na
hidrovia.

Água

N

D

R

LP

T

R

S

B

B

B

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e dos
Sedimentos (EIA)

Alteração do Nível de Ruído

Poluição sonora causada pelos circulação de embarcações.

Ar/Águas / Fauna aquática

N

D

L

LP

P

I

S

M

B

B

Incômodos à População Indígena

Aumento do fluxo de embarcações em frente a Terra Indígena

População

N

D

L

LP

P

I

S

C

B

B

Aumento da Pressão Antrópica

Aumento da presença de pessoas (atração populacional e fluxo da
hidrovia)

População / Recursos naturais

N

D

R

LP

P

I

S

C

A

A

Pressão Antrópica / Alteração dos modos tradicionais de vida

População

N

D

R

LP

P

I

S

M

M

M

Infraestrutura

N

D

L

LP

P

R

S

B

M

M

Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)

Fauna Aquática/População

N

D

L

MP

T

I

S

M

M

M

Programa de Monitoramento da Biota Aquática (EIA) /
Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)/ Subprograma de Comunicação
Social e Educação Ambiental do Componente Indígena (ECI)

Alteração no modo de vida e
transmissão de saberes
Aumento do risco de acidentes

Alteração dos locais de pesca

Aumento no fluxo de pessoas transitando no leito do rio aumentando
assim o risco de acidentes entre embarcações de pequeno porte
(canoas a remo e rabetas)
Mudanças na ecologia do leito do rio pela atividade de dragagem
ocasionando diminuição da oferta de pescado aos indígenas nos
locais habituais / Restrição da livre circulação de embarcações
ultilizadas pelos indígenas para deslocamento, pesca e atividades de
lazer

Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)/ Programa de Monitoramento da
Biota Aquática (EIA)
Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)
Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)
Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)
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10. EFEITOS CUMULATIVOS, SINÉRGICOS E GLOBAIS ENTRE O PROJETO
DE DRAGAGEM E DEMAIS ATIVIDADES/EMPREENDIMENTOS NA REGIÃO
E OS TRANSTORNOS AOS ASURINI DO TOCANTINS.
É imprescindível para este estudo compreender os efeitos sinérgicos e cumulativos
dos empreendimentos que impactaram e impactam os indígenas Asurini do
Tocantins, moradores das terras indígenas Trocará e Trocará Doação, localizadas
no município de Tucuruí/PA.
O município de Tucuruí está situado à margem do rio Tocantins, extremo de sua
linha navegável, constituindo grande e movimentado entreposto comercial da
região formada pelo Tocantins-Araguaia. De acordo com dados do IBGE, possui
uma população de 97.128 pessoas (Censo 2010), população estimada (2018) em
112.148 pessoas, e densidade demográfica de 46,56 habitantes/km².
De acordo com as bibliografias consultadas, quatro grandes empreendimentos
encontram-se instalados no município de Tucuruí e afetaram a vida e os recursos
ambientais dos indígenas: Usina Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí, rodovia BR-422/PA
(antiga PA-153 ou Transcametá), a linha de transmissão Cametá-Tucuruí e a
Estrada de Ferro Tocantins (EFT). Este último ocorrido no final do século XIX na
época do contato com objetivo de escoar produção de minérios e produtos da
floresta. Somando-se a estes empreendimentos encontra-se a Via Navegável
Tocantins (VNT) que impactará mais uma vez o rio Tocantins e tem o potencial de
impactar também as práticas dos indígenas no que refere a sua relação com este
rio, apesar das informações mostrarem que atualmente a preferência dos indígenas
é pela a pouca utilização do recurso hídrico pelos indígenas.
É importante observar que a relação dos Asurini do Tocantins com a população
não-indígena, desde a época do contato até as últimas décadas, foi intensificada
paulatinamente com a implantação de grandes empreendimentos na região, o que
impactou direta e indiretamente o povo Asurini do Tocantins. Fortes alterações nas
dinâmicas e práticas tradicionais foram constatadas e registradas a cada novo
empreendimento implantado, o que proporcionou dificuldades para a sua
reprodução sociocultural acarretando em perdas de práticas de transmissão de
conhecimentos e costumes que compõem a vida social, principalmente se tratando
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das gerações mais novas, conforme se observou nas referências consultadas
(AAPP, 2006; DNIT/COOPET, 2011; PREDRAZZANI & LEITÃO, 2009).
Ainda, conforme a bibliografia consultada, verificou-se que associado à situação
retratada, o crescente interesse dos indígenas por gêneros alimentícios
industrializados e pela vida da cidade, atrelado às mudanças de hábitos de caça,
pesca, agricultura e deslocamento, ou seja, a forma como transitam pela região,
além de forçarem esta transformação geram problemas de saúde antes não
existentes, como a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis,
alcoolismo, dentre outras questões que exigem cuidados diferenciados.
A construção da UHE Tucuruí foi sem dúvida o empreendimento que transformou
o município de Tucuruí, tornando-se uma cidade de importância regional. Sua
implantação, entre os anos de 1975 e 1984, implicou a vinda de milhares de
pessoas para a região, o que acarretou em grande alteração na vida dos Asurini do
Tocantins, que, apesar de não terem o seu território alagado como o dos índios
Parakanã, gerou inúmeros impactos negativos em decorrência da proximidade de
suas terras com o centro urbano de Tucuruí, em crescimento acelerado e as
relações locais estabelecidas, assim como, pelos efeitos do barramento do rio
Tocantins. Os impactos sofridos por este grupo indígena com a construção da UHE
de Tucuruí até o momento não foram compensados nem mitigados, sendo motivo
de lutas e reivindicações até os dias de hoje junto à Eletronorte em busca da
garantia de seus direitos e compensação pelos danos sofridos 8, conforme
apresentado em imagem a seguir.

Informação obtitida no endereço: http://agencia.eletronorte.gov.br/site/2018/05/02/audienciadiscutira-impactos-de-hidreletrica-em-terra-indigena/ acesso em 10 de agosto de 2018.
8
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Figura 9.5-1 – Notícia de 04 de maio de 2018 referente a reinvindicação de compensação por
parte da comunidade Asuriní do Trocará em relação aos impactos causados pela UHE
Tucuruí.
Fonte:

http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/justica-federal-e-mpf-vao-ate-terra-indigena-

para-discutir-danos-causados-pela-usina-de-tucurui-ao-povo-assurini , consultado em 01.10.18.

Conforme Pedrazzani & Leitão (2009) e DNIT/COOPETC (2011), neste cenário de
crescimento, o Governo do Pará passou a atuar na região no sentido de criar
estrutura para atender a demanda crescente da região por serviços, como a
integração de projetos rodoviários e de distribuição da energia elétrica. Sem que os
indígenas fossem consultados ou informados, a Rodovia Cametá-Tucuruí,
conhecida como Transcametá, atual BR-422/PA, cortou a TI e transformou por
completo a vida da comunidade, no início dos anos de 1970. O trajeto entre as
aldeias da TI e o centro urbano de Tucuruí, anteriormente realizado pelo rio
Tocantins, passou a ser percorrido por via terrestre, utilizando carros, caminhões e
até mesmo a pé, o que de certa forma tornou os indígenas dependentes de veículos
que antes não utilizavam e não possuíam.
Vale ressaltar que conforme apontado no Relatório de Avaliação de Impactos
Ambientais e Socioculturais da UHE Turucuí (AAPP, 2006), não há nas margens
da rodovia BR-422/PA, nos trechos em que esta corta a TI, placas e sinalizações
que garantam a segurança dos indígenas que circulam por ali agravando o risco de
acidentes. Nesse sentido, é importante ressaltar que o DNIT elaborou ECI e PBAi
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das obras de pavimentação da BR-422/PA, sendo qualquer intervenção na rodovia
dependente de aprovação final da FUNAI e dos indígenas.
Ademais, a extensão da distribuição de energia, ou seja, a linha de transmissão
Cametá-Tucuruí, instalada entre os dois municípios e que atravessa as imediações
da TI (DNIT/COPPETEC, 2011), trouxe mais transtornos locais aos indígenas, que
para a compensação dos impactos reivindicaram o fornecimento de energia elétrica
gratuita para as casas e áreas comuns, o que permite hoje o bombeamento e
distribuição de água encanada, aquisição e funcionamento constantes de
eletrodomésticos, incluindo freezers, televisores e aparelhos de som. Estes últimos
motivos de discordâncias e conflitos entre os mais velhos e as gerações mais
novas, que sentem pelas mudanças drásticas nos costumes, introduzindo padrões
de comportamento muito distintos dos praticados anteriormente e dispensando
muito tempo nestas tecnologias ao invés de participar de rodas de conversa e
brincadeiras, formas tradicionais de transmissão oral de conhecimentos, como
aponta a observação de Gabriel Pedrazzani e Wilma Leitão (2009).
Ainda em função da construção da rodovia e do sistema de rede elétrica, através
de acordo indenizatório por parte do Governo do Estado, construiu-se na TI Trocará
os prédios de escola, farmácia e casas de alvenaria, além da implantação de um
sistema de água e saneamento com construção de poços e fossas, que só foram
realizados e concluídos após muita pressão por parte dos indígenas, gerando uma
superpopulação nas casas já existentes já que os indígenas mais novos não sabem
mais construir casas do modo tradicional (Predazzani & Leitão, 2009).
De todo modo, é apontado pelo Relatório de Avaliação de Impactos Ambientais e
Socioculturais da UHE Tucuruí (AAPP, 2006) o fato de que estes "investimentos"
acabaram por acarretar em novos problemas, que podem ser citados a termo de
exemplos a distribuição das casas de alvenaria que alteram a forma de organização
socioespacial da aldeia, os banheiros que encontram-se em condições insalubres
por falta de um trabalho conjunto de educação de práticas de saúde e sanitárias, o
uso da energia elétrica que vem acarretando em consequências estruturais nas
formas de convívio e transmissão de conhecimento, bem como trazendo novos
hábitos alheios à cultura Asuriní, e assim por diante.
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Sob o ponto de vista cultural, muitas transformações se instalaram com a
construção da estrada Tucuruí/Cametá e do ramal até a aldeia, cujo traçado
transformou para sempre a vida dos Asuriní e suas formas de interação com a
cidade. A presença dos hábitos da cidade chegou de maneira impactante na Terra
Indígena com pouca chance de reação aos indígenas vulneráveis a presença de
pessoas estranhas à comunidade, como taxistas, vendedores, visitantes e até
turistas, sem qualquer controle (Pedrazzani & Leitão, 2009; DNIT/COOPETEC,
2011; AAPP,2006). Segundo Carvalho:
"A intensificação do contato vai desde relações comerciais, como a venda
de produtos agrícolas ou extrativismo, até relações mais pessoais, como
casamentos entre índios e não-índios. O crescimento de relações de
parentesco dos Asuriní com famílias não-índias só pode ser considerado
como um desastre do ponto de vista das práticas tradicionais do grupo
indígena, sendo agravado pelas demais relações de amizades que
adentram as esferas de sociabilidade para além da aldeia." (AAPP. 2006)

Em conjunto a isso, a questão ambiental, conforme já citado em capítulos
anteriores, é significativa e impacta desde a segurança alimentar, a proteção do
território, pressões e conflitos com invasores, alteração na qualidade dos cursos
d'água e diminuição das espécies de animais usadas para a subsistência do grupo.
O Projeto de Dragagem da Via Navegável do Rio Tocantins, visando o aumento do
potencial de navegabilidade, segundo informações disponibilizadas pelo DNIT, tem
como objetivo dimensionar o canal navegável para permitir a navegação de
comboios-tipo, definidos em função das dimensões da eclusa de Tucuruí, durante
todo o ano. Atrelando a outros empreendimentos, contribuirá para o crescimento
regional do Baixo Tocantins e possibilitará o transporte de cargas que
movimentarão sobremaneira as potencialidades econômicas da região, o que
acarretará, do ponto de vista dos indígenas, na intensificação e no
redimensionamento das mudanças socioeconômicas estruturais da região.
Haverá, portanto, ainda maior pressão sobre a comunidade Asurini do Tocantins
com a atração populacional, tanto nos períodos da obra, quanto na operação da
hidrovia, considerando o aumento da capacidade do rio e a possível geração de
empregos. Impactos já apresentados pelos empreendimentos em que tiveram
contato serão potencializados pelo crescimento regional, como maior circulação de
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pessoas, pressão territorial e ambiental, diminuição dos recursos de subsistência,
aumento da incidência de doenças e problemas relacionados à saúde, incluindo a
alteração da capacidade de tráfego no rio Tocantins.
Ademais, a incrementação da circulação de embarcações de carga (comboios) no
rio poderá afugentar a fauna aquática, diminuindo o pescado disponível no rio
Tocantins, ocasionando possível alteração nos locais tradicionais de pesca
utilizados pelos indígenas, potencializando problemas já existentes. Portanto,
apesar de ser sabido que os indígenas pescam com menor frequência no rio
Tocantins, em relação aos igarapés e lagos formados na região, sendo por isso o
impacto considerado de baixa relevância, e de que os pontos de pesca ainda são
desconhecidos pela equipe responsável por este estudo, é preciso considerar que
poderá haver alteração de eventuais locais de pesca dos indígenas, bem como
outras limitações e transtornos. Portanto, ações de controle, mitigação e
compensação devem ser realizadas.
Dessa forma, embora a configuração de empreendimentos possibilite o
desenvolvimento da região, no que se refere ao povo Asurini do Tocantins, os
resultados são impactantes para a manutenção de práticas tradicionais e
reprodução simbólica de seu povo.
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11. PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO
Após a identificação e avaliação dos impactos gerados pelo empreendimento,
tratados no Capítulo 9 – Caracterização dos impactos ambientais e socioculturais
sobre as Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação deste estudo, faz-se
necessário a implementação de um Programa voltado para as comunidades
indígenas, aqui denominado de Programa Ambiental do Componente Indígena,
composto por Subprogramas destinados à prevenção, correção ou compensação
dos impactos negativos.
O Programa Ambiental do Componente Indígena, e seus Subprogramas aqui
propostos, deverão ser detalhados posteriormente e contar com a participação
efetiva e atuante da comunidade indígena

Asurini do Tocantins e o

acompanhamento dos órgãos e entidades intervenientes do licenciamento. Esse
Programa fará parte do Projeto Básico Ambiental (PBA) do empreendimento,
documento exigido na próxima fase do licenciamento ambiental para obtenção da
Licença de Instalação (LI), e cuja implantação é de responsabilidade do
empreendedor, no caso o DNIT.
Este capítulo, portanto, apresenta a lista dos Subprogramas sugeridos para compor
o Programa Ambiental do Componente Indígena com vistas a monitorar, mitigar
e/ou compensar a comunidade indígena Asurini do Tocantins quanto aos impactos
da instalação e operação do empreendimento, identificados neste ECI, sobre os
Meios Físico, Biótico e Socioeconômico.
Os Subprogramas apresentados podem estar relacionados a mais de um impacto,
o que requer uma integralidade das propostas de modo a atuar de uma maneira
global na mitigação dos impactos previstos com a implementação das obras de
dragagem na via navegável do Tocantins. Da mesma forma, Subprogramas
propostos para um Meio podem vir a complementar a mitigação de impactos
identificados por outro meio, aumentando a inter-relação entre as medidas, e sendo
assim, serão executadas concomitantemente.
Ressalta-se ainda que diversos programas propostos pelo EIA (DNIT/Consórcio
DTA/O’Martin, 2018) são também apontados neste capítulo por terem objetivos
convergentes à mitigação dos impactos observados para o Componente Indígena,
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conforme apresentado no Capítulo 9 - Caracterização dos impactos ambientais e
socioculturais sobre as Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação. Dessa forma,
estes Programas, quando apontados, serão acompanhados das sugestões de
ações específicas que possam potencializar em sua proposta inicial também o
atendimento às questões observadas para a comunidade Asurini do Tocantins.
11.1 Programas Ambientais para o Meio Biótico
Para monitorar, mitigar e compensar os impactos identificados para o Meio Biótico
deste ECI são sugeridas ações em dois programas já propostos pelo EIA e que
podem atender as necessidades específicas relativas aos impactos à comunidade
indígena, como apresentado na Tabela 11.1-1.
Tabela 11.1-1: Programas Ambientais propostos pelo Meio Biótico.
Meio Biótico – Obras de Dragagem
Programas Ambientais
Meio Biótico

Programa de Monitoramento da Biota Aquática (EIA)
Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira (EIA)

Os impactos avaliados para o Meio Biótico para a fase de instalação das Obras de
Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do rio Tocantins, bem como os
programas a eles relacionados podem ser observados de maneira sintetizada na
Tabela 11.1-2.
No que refere a fase de operação, o EIA deverá manter algumas ações com caráter
de continuidade e necessárias no processo de compensação e mitigação de
impactos, ainda que sejam ações de acompanhamento e monitoramento. Ações do
Programa de Monitoramento da Biota Aquática e do Programa de Monitoramento
de Ictiofauna ainda serão realizadas ao longo de 12 meses a partir do momento em
que começar o período de operação da Via Navegável, após as obras de
dragagem.
Recomenda-se, portanto, que no caso do Componente Indígena, para fase de
operação da Via Navegável do Rio Tocantins, ações do Programa de
Monitoramento da Atividade Pesqueira (EIA) continuem a ser executadas em
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conjunto com as ações de Monitoramento da Bióta Aquática e com o
acompanhamento de profissional responsável pelas ações do Subprograma de
Segurança Alimentar a ser descrito nos programas propostos pelo meio
Socioeconômico. Esta proposta se justifica com base no que foi observado quanto
à prática da pesca pelos indígenas no rio Tocantins.
Tabela 11.1-2: Impactos para o meio Biótico e programas relacionados.

FASE DE INSTALAÇÃO

PROGRAMA RELACIONADO

Perturbação comportamental,
dispersão, injúria e perda de
indivíduos da biota aquática

Programa de Monitoramento da Biota Aquática (EIA)
(EIA) / Programa de Monitoramento da Atividade
Pesqueira (EIA) / Subprograma de Segurança
Alimentar (ECI)

FASE DE OPERAÇÃO

IMPACTO

Perturbação comportamental,
dispersão, injúria e perda de
indivíduos da biota aquática

Atividades de Monitoramento da Biota Aquática
(EIA), Subprograma de Segurança Alimentar (ECI)

11.1.1 Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira (EIA)
Previsto no EIA, este programa busca atender a necessidade de se monitorar a
atividade pesqueira durante a fase de obras de dragagem no rio Tocantins/PA,
levando em conta a importância cultural e econômica dessa atividade para a região.
Considerando os possíveis impactos relativos a atividade pesqueira e as alterações
permanentes

ou

temporárias

que

podem

ocorrer

em

decorrência

do

empreendimento, o Programa propõe o monitoramento sobre a dinâmica da pesca
local identificando impactos associados, caracterizando a atividade pesqueira na
área estudada quanto aos principais locais de pesca utilizados (em comparação
aos locais de dragagem), métodos de pesca, composição específica das capturas,
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além de comunicar previamente aos interessados os locais de dragagem, de forma
a garantir a continuidade e permanência desta atividade.
Desta forma, a sugestão é que sejam incluídos pontos de monitoramento,
específicos para avaliação da ictiofauna, nos Bota-fora 08 e 09 que estão
localizados próximos a Terra Indígena Trocará, caso estes não estejam previstos
nas atividades do Subprograma de Ictiofauna do EIA. Além da inclusão de novos
pontos de monitoramento, sugere-se a participação de representantes indígenas
(caso acordado com as lideranças) nas atividades de monitoramento e
levantamento das práticas pesqueiras existentes, de forma a contemplar também
as características da pesca indígena neste programa.
11.1.2 Programa de Monitoramento da Biota Aquática (EIA)
O Programa de Monitoramento da Biota Aquática, que abrange o Subprograma de
Plânctons e Bentos e o Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, está previsto
no EIA do empreendimento e visa monitorar os impactos da fase de instalação e
durante o período de 12 meses da operação da hidrovia, pós-obras, referentes à
comunidade da biota aquática e da ictiofauna. As mudanças na ecologia do leito do
rio provenientes das atividades de dragagem apresentam riscos à oferta e a
qualidade do pescado aos indígenas em locais habituais de pesca. Ademais, os
tracajás são fonte de alimentação tradicional aos indígenas da TI Trocará e tem
grande importância ecológica. A alteração na ecologia reprodutiva dos tracajás
pode acontecer com as alterações na topografia dos bancos de areia.
Levando em consideração a importância do pescado e dos quelônios como fonte
de proteína animal para a comunidade indígena Asurini do Tocantins, este ECI
propõe que seja incluída ação de monitoramento participativo da ictiofauna e dos
quelônios aquáticos nas áreas de importância pesqueira utilizadas pelos indígenas
ao longo da AID, bem como nos pontos de controle BF08 e BF09, onde estão
previstas áreas de bota-fora em frente aos limites da Terra Indígena Trocará.
Nestes pontos propõe-se ainda que seja realizado o monitoramento dos grupos de
fauna que utilizam os sedimentos do rio para abrigo, reprodução ou alimentação.
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Este monitoramento contribuirá para melhor compreensão dos reais impactos do
empreendimento para a biota aquática e ictiofauna que afetem a comunidade
indígena, além de gerar dados para compor etnomapa previsto para ser elaborado
pelo Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental Indígena
proposto pelo presente ECI, auxiliando na identificação de medidas futuras.
Conforme já exposto, na fase de operação, algumas ações deste programa ainda
serão executadas ao longo de 12 meses. Entendendo que é uma atividade que
considera uma abrangência espacial maior do que os limites da TI, deve ser
realizado acompanhamento de profissional do Subprograma de Segurança
Alimentar (ECI).

11.2 Programas Ambientais para o Meio Físico
Para acompanhamento, mitigação dos impactos identificados para o Meio Físico
relacionados com a Terra Indígena Trocará, levou-se em consideração que as
atividades impactantes ocorrerão no rio Tocantins, e que o EIA elaborado para o
empreendimento sugere o desenvolvimento de três Programas Ambientais que
atendem aos impactos avaliados por este ECI para o Meio Físico, conforme pode
ser observado na Tabela 11.2-1. Além destes programas, são relacionados na
Tabela 11.2-2 programas descritos para outros meios e que possuem interface com
o meio físico.
O Programa de Controle Ambiental da Obra (PCAO) prevê garantir que os impactos
de deterioração dos recursos hídricos e poluição por resíduos e contaminantes
sejam monitorados e mitigados no trecho que compreende a região da Terra
Indígena Trocará.
Ainda é importante salientar que do ponto de vista do componente indígena, dos
Programas apresentados na Tabela 11.2-1, todos devem abarcar atividades
específicas relacionadas a Terra Indígena Trocará e suas comunidades, e contarão
com a descrição neste ECI.
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Salienta-se ainda, que no período de operação da Via Navegável do Rio Tocantins,
algumas atividades do Programa de Monitoramento de Recursos Hídricos e
Sedimentos (EIA) deverão ser executadas ao longo de 12 meses no período pósobras, como forma de dar continuidade e realizar monitoramento para garantir que
a compensação a mitigação e/ou controle tenha ocorrido de forma adequada.
Deverão ser executadas na fase de operação atividades do Subprograma de
Comunicação

Social

e

Educação

Ambiental

do

Componente

Indígena,

considerando o cuidado com os indígenas quanto aos impactos causados e as
novas ou adaptadas relações que podem surgir entre comunidade e rio Tocantins.
Tabela 11.2-1: Programas Ambientais propostos pelo Meio Físico.
Meio Físico – Obras de Dragagem
Programa de Controle Ambiental das Obras (EIA).
Programas Ambientais
Meio Físico

Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos e
Sedimentos (EIA)
Programa de Controle e Monitoramento de Ruído (EIA)

Os impactos avaliados para o Meio Físico para a fase de Instalação das obras de
dragagem na Via Navegável do Rio Tocantins, bem como, os programas a eles
relacionados podem ser observados de forma resumida na Tabela 11.2-2.

FASE DE INSTALAÇÃO

Tabela 11.2-2: Impactos para o Meio Físico e programas relacionados.
IMPACTO

PROGRAMA RELACIONADO

Deterioração das Águas Superficiais por
Resíduos Sólidos e Substâncias
Contaminantes

Programa de Controle Ambiental das Obras
(EIA) / Programa de Monitoramento da
Qualidade das Águas e dos Sedimentos (EIA)

Alteração da Qualidade da Água pela
atividade de dragagem e deposição de
sedimentos

Programa de Monitoramento da Qualidade das
Águas e dos Sedimentos (EIA) / Programa de
Monitoramento da Biota Aquática (EIA)

Alteração do Nível de Ruído

Subprograma de Comunicação Social e
Educação Ambiental do Componente Indígena
(ECI) / Programa de Monitoramento da Biota
Aquática (EIA) / Programa de Controle
Ambiental das Obras (EIA) / Programa de
Controle e Monitoramento de Ruído (EIA)

138

FASE DE OPERAÇÃO

IMPACTO

PROGRAMA RELACIONADO

Deterioração e Alteração da qualidade
da água

Programa de Monitoramento da Qualidade das
Águas e dos Sedimentos (EIA)

Alteração do Nível de Ruído

Subprograma de Comunicação Social e
Educação Ambiental do Componente Indígena
(ECI) / Programa de Controle Ambiental das
Obras (EIA), e Programa de Monitoramento da
Biota Aquática (EIA)

11.2.1 Programa de Controle Ambiental das Obras (EIA)
Visando compreender e diminuir os impactos ambientais causados ao povo Asurini
do Tocantins, devem ser previstas, no âmbito deste Programa proposto no EIA,
atividades de monitoramento e controle específicas no rio Tocantins nas
proximidades da Terra indígena, relacionadas ao descarte adequado de resíduos
sólidos e fluentes líquidos, bem como restrição dos horários de obras e manutenção
periódica de equipamentos relacionados à dragagem, com intuito de evitar ruídos
acima do permitido em legislação. Além disso, deve-se realizar a gestão da mãode-obra, de forma a evitar eventuais incômodos aos indígenas.
É um programa sob responsabilidade da construtora e supervisionado pelo DNIT,
sendo a execução realizada no período de instalação da dragagem no rio
Tocantins.
11.2.2 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e dos
Sedimentos (EIA)
O monitoramento dos recursos hídricos, considerando a qualidade da água e a
limnologia é uma atividade de importância para a Terra Indígena Trocará, e deverá
estar prevista no Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e dos
Sedimentos do EIA. Isso porque, a dragagem na fase de obra do empreendimento
pode ser impactante do ponto de vista de interferência no meio físico e poderá
alterar os parâmetros físico-químicos e biológicos da água devido ao revolvimento
de sedimentos de fundo do leito do rio. Os aspectos de limnologia são também
importantes pois o rio

Tocantins possui características morfoestruturais
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diversificadas. As ações relacionadas ao monitoramento da limnologia são
apresentadas no Programa de Monitoramento da Biota Aquática (EIA).
Portanto, o Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas e dos
Sedimentos é obrigatório em empreendimento que interferem diretamente em
cursos hídricos, visando compreender e diminuir os impactos ambientais causados
ao meio físico e consequentes interferências com o meio biótico, principalmente a
ictiofauna das áreas a serem direta e indiretamente afetadas.
Para isto, deve incorporar pontos de coleta de água em frente e no entorno da TI,
a montante e jusante, de modo a garantir a qualidade da água e manutenção da
biota. As informações sobre os resultados do monitoramento devem ser
disponibilizadas à comunidade indígena Asurini do Tocantins, que, se assim
desejarem poderão acompanhar o procedimento de coleta e indicar os locais de
uso do rio pela comunidade.
O monitoramento limnológico irá contribuir com o acompanhamento das possíveis
alterações sazonais naturais do rio Tocantins e daquelas provenientes das
diferentes etapas da construção e operação do empreendimento. Justifica-se,
assim, o monitoramento com base no acompanhamento sistematizado de
parâmetros indicadores da evolução da qualidade ambiental (aspectos físicos,
químicos e biológicos), considerando o potencial modificador que é a instalação do
empreendimento. Ponderando essas premissas, este Programa será executado
para as fases de instalação e operação (um ano após as obras).
O rio Tocantins se constitui em um recurso natural de grande importância para a
comunidade indígena, cuja qualidade deve ser preservada, tendo em vista suas
principais utilizações: lazer, pesca, locomoção, dentre outros. Este recurso é o
principal elo entre os componentes de um ecossistema, sendo, por isso, indicador
da qualidade ambiental de uma região ou uma bacia hidrográfica (HERMES E
SILVA, 2004).
O monitoramento nos pontos próximos à área de influência da Terra Indígena
Trocará deverá ocorrer no período de instalação do empreendimento, durante e
após o período de obras, durante um ano, com o objetivo de monitorar e, caso
necessário, propor medidas para minimizar e compensar os impactos associados
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à qualidade da água e alterações das suas características físico-químicas, durante
as obras de dragagem da Via Navegável do rio Tocantins.
A metodologia, locais e o detalhamento desta atividade, deverá ocorrer na fase de
elaboração do Projeto Básico Ambiental do empreendimento.
11.2.3. Programa de Controle e Monitoramento de Ruído (EIA)
Inserir pontos específicos de monitoramento de ruídos das obras de dragagem nas
margens do rio Tocantins onde está localizada a TI Trocará, com intuito de controlar
possíveis emissões de ruídos acima do permitido pela legislação.
Estas atividades devem ser previamente acordadas e consentidas pelas
comunidades indígenas e FUNAI, que devem ser mantidas informadas sobre as
ações e os resultados obtidos.
O monitoramento deverá ser realizado no período de instalação da dragagem no
rio Tocantins.

11.3 Programas Ambientais para o Meio Socioeconômico
Para monitorar, mitigar e compensar os impactos identificados para o Meio
Socioeconômico

deste

ECI

são

sugeridos

o

desenvolvimento

de

dois

subprogramas específicos para os Asurini do Tocantins, como apresentado na
Tabela 11.3-1.
Tabela 11.3-1: Programas Ambientais propostos pelo Meio Socioeconômico.
Meio Socioeconômico – Obras de Dragagem
Programas Ambientais
Meio Socioeconômico

Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental
do Componente Indígena
Subprograma de Segurança Alimentar

O Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental do Componente
Indígena deverá abarcar atividades que contemplem manter as comunidades
indígenas Asurini do Tocantins informadas, bem como, atuem na conscientização
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da população não-indígena acerca dos povos tradicionais da região. Propõe ainda
atividades de fortalecimento cultural para a comunidade indígena.
Os impactos avaliados para o Meio Socioeconômico nas fases de Instalação e
Operação da Hidrovia do Tocantins, bem como os Subprogramas a eles
relacionados, podem ser observados de forma resumida na Tabela 11.3-2.
Tabela 11.3-2: Impactos para o meio Socioeconômico e programas relacionados.

FASE DE INSTALAÇÃO

IMPACTO

PROGRAMA RELACIONADO

Criação de Incômodos à
População Indígena

Subprograma de Comunicação Social e Educação
Ambiental do Componente Indígena (ECI).

Redução da Navegabilidade dos
indígenas durante as obras

Subprograma de Comunicação Social e Educação
Ambiental do Componente Indígena (ECI)..

Aumento da Pressão Antrópica

Subprograma de Comunicação Social e Educação
Ambiental do Componente Indígena (ECI) /
Subprograma de Segurança Alimentar (ECI) /
Programa de Controle Ambiental das Obras (EIA)

Aumento do risco de acidentes

Subprograma de Comunicação Social e Educação
Ambiental do Componente Indígena (ECI).

Alteração dos locais de pesca

Programa de Monitoramento da Biota Aquática
(EIA)/ Subprograma de Comunicação Social e
Educação Ambiental do Componente Indígena
(ECI)/ Subprograma de Segurança Alimentar (ECI)

FASE DE OPERAÇÃO

Atividades do Subprograma de Comunicação
Incômodos à População Indígena Social e Educação Ambiental do Componente
Indígena (ECI).
Aumento da Pressão Antrópica

Subprograma de Comunicação Social e Educação
Ambiental do Componente Indígena (ECI)

Alteração no modo de vida e
transmissão de saberes
tradicionais

Subprograma de Comunicação Social e Educação
Ambiental do Componente Indígena (ECI)

Aumento do Risco de Acidentes

Subprograma de Comunicação Social e Educação
Ambiental do Componente Indígena (ECI)

Alteração dos locais de pesca

Atividades do Programa de Monitoramento da
Biota Aquática e da Ictiofauna (EIA) / Subprograma
de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)/ Subprograma de
Segurança Alimentar (ECI)
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11.2.1. Subprograma de Comunicação Social e Educação Ambiental do
Componente Indígena (ECI)
O Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental do Componente
Indígena (PCSEA) propõe construir ferramentas de comunicação e relacionamento
entre o empreendedor e todos os atores envolvidos e afetados direta ou
indiretamente, de maneira a trazer informes sobre cada etapa do processo de
licenciamento, esclarecer dúvidas, abrir canal de diálogo, trazer tranquilidade
quanto as expectativas e ansiedades geradas, garantindo a participação e a
transparência, respeitando as peculiaridades de cada grupo envolvido.
Além disso, visa trabalhar o desenvolvimento de ações de educação ambiental que
possibilitem

a

conscientização

sobre

os

impactos e

características

do

empreendimento buscando a preservação do meio ambiente através de hábitos
positivos, com foco para a relação indígenas e trabalhadores da obra.
Desta forma, mostra-se extremamente pertinente que atenda às peculiaridades da
comunidade indígena afetada criando mecanismos metodológicos próprios para as
ações visando o povo Asurini do Tocantins e, garantindo assim, que estejam bem
informados acerca de cada passo do processo, com espaço de diálogo aberto e
sanando seus questionamentos para que estejam preparados para as atividades
previstas.
Ainda, o presente estudo avalia como fundamental a execução destas ações de
educação ambiental e conscientização observando a necessidade de abordagem
de temas pertinentes à valorização e o respeito aos povos tradicionais habitantes
da região, como: os usos dos recursos naturais por parte da etnia Asurini do
Tocantins; história de contato dos Asurini do Tocantins, entre outros.
Diante de mudanças significativas que a etnia vem sofrendo ao longo dos anos
devido a instalação de diversos empreendimentos, e potencializada pelo
empreendimento em questão, este subprograma busca também favorecer um
melhor entendimento dos reais impactos do processo de dragagem ao território dos
indígenas Asurini do Tocantins. Promove ainda a compreensão e avaliação crítica
quanto às pressões antrópicas que seu território vem sofrendo diante do
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crescimento regional advindo dos sequentes empreendimentos que os afetaram
nas últimas décadas.
Conforme proposto acima, deve-se prever atividades de Fortalecimento da Cultura
Tradicional do povo Asurini do Tocantins, com o desenvolvimento de oficinas de
etnomapeamento, realização de expedições coletivas, reconstruções históricas das
práticas deste povo, dentre outras atividades que possibilitem aos indígenas
valorizarem, reproduzirem e até reconstruírem práticas realizadas e tradicionais.
Este programa está relacionado a todos os outros Subprogramas propostos pelo
ECI, de maneira que é o principal canal de comunicação e informação para o
conhecimento e conscientização das mudanças que irão encontrar no decorrer das
atividades de dragagem, bem como suporte para as atividades dos demais
programas ambientais previstos.
Suas ações devem ter também como objetivo atuar com caráter preventivo,
garantindo o conhecimento sobre a implantação do empreendimento, transmitindo
confiança aos envolvidos e promovendo diálogo continuado com transparência.
Devem visar atender as especificidades culturais dos grupos envolvidos, trazendo
também informações sobre os demais programas ambientais previstos para
esclarecer dúvidas e garantir a participação da comunidade; aumentar o nível de
conhecimento ambiental, orientar e conscientizar a conduta dos trabalhadores
envolvidos nas obras, como promover práticas ambientalmente corretas no
cotidiano das comunidades envolvidas na AID do empreendimento, bem como
valorizar e respeitar as comunidades tradicionais e seu modo de vida e uso dos
recursos naturais para uma convivência harmônica e sustentável entre todos os
envolvidos

e

o

meio

ambiente,

com

capacidade

crítica

de

criar

soluções/proposições para os problemas ambientais.
É importante enfatizar que a geração de expectativas e ansiedade são fatores
previsíveis quando se trata de empreendimentos de grande porte, em especial
quando relacionados às comunidades indígenas que guardam características
próprias de compreensão da racionalidade branca e seus processos. Garantir
o esclarecimento de dúvidas e o entendimento a partir da realidade Asurini
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do Tocantins é garantir o respeito ao seu povo e sua cultura, trazendo
confiança em uma relação transparente.
Na fase de operação devem ser executadas atividades no caráter de continuidade
das ações na fase de instalação, entendendo que novas dinâmicas poderão ser
vivenciadas pelas comunidades indígenas no rio Tocantins.
11.3.1 Subprograma de Segurança Alimentar (ECI)
O Subprograma de Segurança Alimentar deverá ser executado na fase de
instalação e visa garantir aos indígenas a manutenção e perpetuação de modos
sustentáveis de uso dos recursos naturais para subsistência e segurança alimentar
frente às eventuais mudanças previstas pela análise dos impactos ambientais do
empreendimento em questão, além de fortalecer atividades que os indígenas já
realizam, entendendo que dessa forma poderão ser menos lesados com possíveis
mudanças na dinâmica do rio Tocantins.
Este subprograma tem interface com ação de etnomapeamento prevista no
Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental (CSEA) e suas atividades
serão voltadas à valorização das técnicas indígenas, fomento para aquisição de
materiais de pesca, caça e agricultura, restauração de estruturas de apoio à
produção já existentes nas aldeias, além de levantamentos que auxiliarão a
elaboração de etnomapeamentos, previsto no subprograma CSEA. Essas
atividades visam a conscientização e planejamento participativo da comunidade,
garantindo visão crítica sobre sua realidade e tomada de decisão para plano de
ação na comunidade, e estimular a produção de alimentos que já são consumidos
e comercializados, de modo a apoiar a segurança alimentar da comunidade assurini
do Tocantins de maneira sustentável.
Neste subprograma é necessário que se dispense especial atenção à sinergia com
outros empreendimentos, visto que a Eletronorte deverá realizar ações de
compensação na TI Trocará em decorrência dos impactos da construção da UHE
Tucuruí9 e o DNIT, ainda, deverá compensar os indígenas pelos impactos a serem

9.

(http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/justica-federal-e-mpf-vao-ate-terraindigena-para-discutir-danos-causados-pela-usina-de-tucurui-ao-povo-assurini,
consulta
em
06/09/18).
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causados quando houver a pavimentação da rodovia BR-422/PA. Portanto, é
imprescindível que no momento do detalhamento deste Subprograma sejam
atualizados os levantamentos sobre quais ações já estão sendo realizadas na TI
para que se indique de fato o que é importante fomentar e apoiar no sentido da
segurança alimentar das comunidades indígenas.
O projeto das obras de dragagem na Via Navegável do Rio Tocantins poderá
acarretar em um aumento da pressão antrópica já existente na região, ocasionando
alteração na disponibilidade dos recursos naturais usados para subsistência das
comunidades indígenas da região. Ademais, as obras de instalação e,
posteriormente, a operação da Via Navegável, podem eventualmente ocasionar
mudanças nos pontos habituais de pesca no rio Tocantins, incentivando a mudança
de hábitos pela adoção de técnicas não-indígenas de obtenção de alimento. Desta
forma, o Subprograma de Segurança Alimentar se mostra imprescindível para os
índios Asurini do Tocantins.
O Subprograma tem como principal objetivo garantir aos indígenas impactados
pelas obras e operação da Via Navegável do Rio Tocantins apoio aos meios de
produção de modo a ajudar a garantirem sua segurança alimentar, favorecendo o
uso sustentável dos recursos naturais, através de estratégias para manutenção das
atividades tradicionais de subsistência da pesca, caça e roçado.
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12. ANÁLISE DE VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO
As obras de dragagem e derrocamento para ampliação da Via Navegável do Rio
Tocantins/PA são consideradas um empreendimento de grande porte, que poderá
alterar o regime do rio e os ecossistemas constituídos pelos cursos d’água e seus
territórios emersos imediatos, assim como também as relações sociais e
econômicas ali desenvolvidas.
No caso deste estudo, com foco na comunidade indígena Asurini do Tocantins do
Tocantins, das TIs Trocará e Trocará Doação, o empreendimento poderá impactar
práticas tradicionais, formas de reprodução cultural e a segurança alimentar dos
indígenas.
Portanto, o dimensionamento adequado do compromisso ambiental de um grande
empreendimento de transporte e de moderado a alto impacto ambiental, é um
exercício de reflexão que envolve uma diversidade de aspectos equivalentes à
complexidade do ambiente, cujas características estão sendo avaliadas.
A interação entre impactos e ações de mitigação, controle ou compensação,
permite ao final avaliar tanto a pertinência, quanto a oportunidade de realização do
empreendimento, tendo-se em conta também que a própria análise dos fatores em
discussão seria suficiente para identificar sensibilidades impeditivas à implantação
do projeto proposto, concluindo-se pela sua viabilidade ou inviabilidade ambiental.
Os estudos realizados para as Obras de Dragagem e Derrocamento da Via
Navegável do rio Tocantins, permitiram deduzir que se trata de um empreendimento
de reduzida expressão quanto às alterações ambientais, seja em função das
diminutas dimensões da área a ser diretamente afetada, seja em função do
conjunto de suas estruturas. Os impactos ambientais sobre os meios físico, biótico
e socioeconômico são considerados de modo geral como de baixa magnitude,
inseridos, portanto, numa situação equilibrada no que concerne às relações entre
os efeitos positivos e negativos.
No que se refere à viabilidade, apesar de tudo que já foi tratado neste estudo e os
impactos que foram identificados, o empreendimento é considerado viável,
compreendendo que a navegação é uma atividade que já acontece na região no
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período de chuvas e que a duração das obras de dragagem é considerada
adequada ao empreendimento. Recomenda-se, neste sentido, que ao se avaliar os
pontos de dragagem, considerando a mobilidade dos bancos de areia por questões
naturais, seja possível observar se há possibilidade de que sejam o mais afastado
possível da margem que passa pela TI, trazendo menos transtornos possíveis aos
indígenas e ao recurso hídrico.
Além disso, o reflexo das obras de dragagem na comunidade Asurini do Tocantins,
embora intensifiquem questões bastante frágeis, não se comparam aos impactos
causados pelas obras da UHE Tucuruí e Rodovia BR-422/PA, que ainda não foram
mitigados, sem, em momento algum, retirar a responsabilidade pelos impactos
identificados neste estudo do empreendimento em foco.

12.1 Alternativa Locacional
Para o projeto de melhoria (dragagem) dos trechos críticos do rio avaliados foi,
segundo o Projeto Básico (UFPA, 2010, revisado pelo DNIT,2017), elaborado
estudo dos pontos para a atividade de dragagem, levando em conta critérios
decorrentes dos gabaritos de navegação, acrescidos de parâmetros normalmente
adotados nas hidrovias brasileiras e internacionais, retraçando os eixos dos canais
de modo a otimizar e reduzir ao máximo os volumes de materiais a serem
removidos.
Com pretensão de garantir um nível de serviço mínimo e atendendo ao longo de
todo o ano a importância para a integração comercial do corredor hidroviário da
região Centro – Norte, avaliou-se a possibilidade de reaproveitar o material
dragado, caso as análises de sedimentos demonstrem que o mesmo não se
encontra contaminado, seja para a formação de uma ilha com os sedimentos,
montando uma praia artificial, a ser utilizada como recreação pública ou no
reaproveitamento para uso em obras públicas ou privadas, ou ainda em ações nas
comunidades

atingidas.

Porém,

o

Projeto

Básico

analisa

que

estes

reaproveitamentos estariam condicionados a alguns fatos, que apresenta:
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"Possivelmente, o volume que, por ventura, seria utilizado em algumas
ações nas comunidades atingidas, não contemplaria o volume de todo o
material dragado, sendo ainda necessário o descarte destes em outro local.



Dependendo do uso e destinação do material dragado provocaria o
envolvimento de órgãos federais, estaduais e municipais, através de
autorizações, licenças ambientais e equipamentos, bem como de recursos
humanos e financeiros. Esta situação favoreceria a ocorrências de atrasos
no processo de dragagem, o que poderia gerar transtornos mais
significativos do que os benefícios gerados nas comunidades.



O transporte deste material até os locais onde seriam utilizados necessitaria
de recursos financeiros e de infraestrutura que, possivelmente, não estariam
disponíveis rapidamente." (Fonte: DNIT, 2007 - Vol IV Componente
Ambiental, pg.8-9)

Diante destes fatos, o aproveitamento do material dragado apresentaria custos e
disponibilidade temporal visando a logística destas operações que possivelmente
acarretaria em mais transtorno às comunidades. Considerando ainda aspectos
técnicos, o transporte do material dragado através de embarcações até as margens
estaria condicionado a dificuldade de navegação em baixas profundidades,
aumentando ainda mais a circulação de embarcações e o risco de acidentes e
vazamentos de óleo e por consequência com maior risco de degradação ambiental.
O Projeto afirma ainda que quanto a questão ambiental "a melhor alternativa para
a destinação do material dragado é o próprio corpo hídrico".
Nesse sentido, avalia-se que as atividades de dragagem nos limites da TI devem
ocorrer de maneira rápida e objetiva, com Canteiro de Obras Flutuante, o que
minimiza os impactos de contato dos indígenas com os trabalhadores da obra, e
que a área de bota-fora deste trecho esteja prevista para um local que não atrapalhe
as atividades de pesca e navegação da comunidade indígena, inclusive conforme
orientação do próprio TR emitido pela FUNAI.

149

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AAPP - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PARAKANÃ.
Avaliação de impacto ambiental e sociocultural da UHE Tucuruí na Terra
Indígena Trocará – Povo Asurini e elaboração de proposta compensatória.
Brasília, DF, 2006.
ANA - Agência Nacional de Águas (Brasil). Plano Estratégico de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins e Ara- guaia: relatóriosíntese. Brasília: ANA, 2009. 198p.
ANDRADE, Lucia M. M. O corpo e o cosmos. Relações de gênero e o
sobrenatural entre os Asurini do Tocantins. Dissertação de Mestrado. Dep.
Antropologia/FFLCH/USP, São Paulo, 1992.
ANDRADE, Lúcia Mendonça Morato de. “Assurini do Tocantins”, in
Enciclopédia dos Povos Indígenas. Instituto Sócio-ambiental. Página de
internet, 1999.
ARNAUD, Expedito. “Mudanças entre os grupos indígenas Tupi na região do
Tocantis-Xingu (bacia amazônica)”, in O índio e a expansão nacional. Belém:
Cejup, 1989. pp 315-364. (Publicado originalmente no Boletim do Museu Paraense
Emilio Goeldi, Antropologia, Belém, n.s., n.84,1983.
______________. “A ação indigenista no sul do Pará (1940-1970)”. Boletim do
Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Vol.49.1971.
BAHIA, R. B. C. et al. Folha SA.22 – Belém. Carta Geológica do Brasil ao
Milionésimo. Sistema de Informações Geográficas. Programa Geologia do Brasil.
CPRM, Brasília. 2004.
BOOS, H.; PINHEIRO, M.A.A. & MAGRIS, R.A. O processo de avaliação do risco
de extinção dos crustáceos no Brasil: 2010-2014. 2016.
BRASIL. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR
10.151: Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto
da comunidade – Procedimento. 2000.
BRASIL. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre
a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República
Federativa do Brasil Nº 053, Brasília, DF, 19 mar. 2005. p 58-63.
BRASIL. RESOLUÇÃO CNHR Nº 32, de 15 de outubro de 2003. Diário Oficial [da]
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 de dez. 2003.
CARVALHO JUNIOR, Jaime Ribeiro. “A Pesca entre os Asuriní do Trocará”. In:
Contribuições para o inventário da Língua Asuriní do Tocantins: Projeto
piloto para a metodologia geral do inventário nacional da diversidade

150

linguística. CABRAL, Ana Suelly Arruda Câmara (Org). Brasília: Laboratório de
Línguas Indígenas/UnB, 2012. P. 97-127.
CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. 2010. Listas das aves do
Brasil. Versão 2010. Disponível em: <http://www.cbro.org.br>.
Convenção n° 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à
ação da OIT/Organização Internacional do Trabalho. Brasília: OIT,1 v.2011.
DNIT. Projeto Básico para Execução de Dragagem do Canal Navegável no Rio
Tocantins, compreendendo o trecho entre a localidade de Santa Terezinha do
Tauiri (km 393) e Marabá (km 445) e o trecho localizado entre os municípios
de Tucuruí e Baião, no Estado do Pará. 2017.
DNIT/COPPETEC. Estudos Etnoecológicos da BR-230-422/PA – Licenciamento
Ambiental – Componente Indígenas. Rio de Janeiro. setembro de 2011.
DNIT/CONSÓRCIO DTA O’MARTIN. Estudo de Impacto Ambiental das Obras
de Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins. 2018 (em
elaboração)
DNIT/UFPR. Anteprojeto de Derrocamento – Hidrovia do Tocantins. Julho de
2015.
FAUSTO, Carlos. “Dialética da predação e familiarização na Amazônia: o caso
Parakanã”. Seminário Temático “Horizontes da Etnologia Indígena”, XXI ANPOCS.
Caxambu, MG, Mimeo.1997.
FAUSTO, Carlos. Inimigos Fiéis. História, guerra e xamanismo na Amazônia.
São Paulo–Edusp, 2001.
FELFILI-FAGG, J.M.; EISENLOHR, P.V.; MELO, M.M.R.F.; ANDRADE, L.A. &
MEIRA NETO, J.A.A. (Eds.). Fitossociologia no Brasil: métodos e estudos de
caso. v.1. Viçosa, Editora UFV. 2011.
FUNAI
–
FUNDAÇÃO
NACIONAL
DO
ÍNDIO.
http://www.funai.gov.br/index.php/2013-11-06-16-22-33. Acesso em 27.08. 2018.
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE
1993. Mapas de Unidades de Relevo do Brasil. Escala 1: 5.000.000.
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE
2006. Mapas de Unidades de Relevo do Brasil. Escala 1: 5.000.000.
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE
2008. Mapa de Geomorfologia do Estado do Pará.
GOOGLE EARTH-MAPAS. http://mapas.gogle.com. Acesso em 02.08.2018
HARRISON, Carl H. Gramática Asurini. Aspectos de uma gramática
transformacional e discursos monologados da língua asurini, família tupi

151

guarani. Cuiabá, Sociedade Internacional de Linguística, Série Linguística n. 04,
1975. (mimeo).
HASUI, Y. Cráton Amazônico: Provincias rio Branco e Tapajós. In: Hasui, Y.,
Carneiro, C. D. R., Almeida, F. F. M, Bartorelli. A. Geologia do Brasil, primeira
edição, São Paulo: Beca Editora, 2012, p. 138 – 175.
HASUI, Y. Sistema Orogênico Tocantins. In: Hasui, Y., Carneiro, C. D. R., Almeida,
F. F. M, Bartorelli. A. Geologia do Brasil, primeira edição. São Paulo: Beca Editora,
2012, p. 289 – 325.
HENRIQUES L. M. P; DANTAS S. M. Composição e Extinção Local de Espécies
na Comunidade de Aves da APA Tucuruí, Entorno do Reservatório da UHE
Tucuruí, Amazônia Oriental. Belém, 2009. 9p
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis. Projeto Quelônios da Amazônia 10 anos. Brasília, 1989, 119 p.
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis. Manejo conservacionista e monitoramento populacional de
quelônios amazônicos. Rafael Antônio Machado Balestra, Organizador. Brasília,
2016, 136 p.
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Manual
Técnico da Vegetação Brasileira. Rio de Janeiro: IBGE, Departamento de
Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 2012.
IDEFLORBIO.
http:ideflorbio.pa.gov.br/unidades-de-conservacao/mapas-dasunidades-de-conservacao-estaduais-em-kml/. Acesso em 27.08.2018
IDEFLORBIO.
http:ideflorbio.pa.gov.br/unidades-de-conservacao/regiãoadministrativa-tucurui/apa-do-lago-de-tucurui/. Acesso em 27.08.2018
LARAIA, Roque de Barros & DA MATTA, Roberto. Índios e Castanheiros. Difusão
Europeia. São Paulo, 1967.
LARAIA, Roque de Barrros. “Akwáwa-Asurini e Suruí: análise de dois grupos Tupi”.
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, IEB, v.12, p 7-30, 1972.
_____________ “Uma etnohistória Tupi”, in Revista de Antropologia v.27/28, pp
25-32, 1984/1985.
MANYARI W. V. Impactos Ambientais a Jusante da UHEs o caso da usina de
Tucuruí, PA. Rio de Janeiro, 2007, 222p.
MEMORA B. de. et al. Os peixes e a pesca no baixo rio Tocantins: Vinte anos
depois da UHE Tucuruí. Brasil, 2010, 208p.
MINISTÉRIO
DO
MEIO
AMBIENTE
http:www.mma.gov.br/biomas/amaz%C3%B4nia. Acesso em 02.08.2018

MMA.

152

MINISTÉRIO
DO
MEIO
AMBIENTE
MMA.
http://www.mma.gov.br/estruturas/sfb/_arquivos/livros_de_bolso_sfb_mma_2010_
web_95.pdf Acesso em 06.06.2018
NIMER, Edmon. Climatologia do Brasil. 2ª. edição. -. Rio de Janeiro: IBGE,
Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, 1989. 422 p
NOGUEIRA G.R.F A extração de Areia em Cursos d’agua e seus impactos:
Proposição de uma matriz de intervenção. Juiz de Fora, 2016, 74p.
PEDRAZZANI, Gabriel & LEITÃO, Wilma. “Os Asuriní da Terra Indígena Trocará
(PA) e os Impactos Etnoambientais: do contato à instalação da UHE Tucuruí”.
Brasília, IV Encontro Nacional da Anppas; 2008.
PEDRAZZANI, G.S.; LEITAO, W. M. Os Asurini da Terra Indígena do Trocará frente à
expansão nacional e aos impactos etnoambientais da UHE Tucurui. In: VIII Reunion
de Antropologia del Mercosur, 2009, Buenos Aires. VIII RAM Diversidad y poder en América
Latina. Buenos Aires: UNSAM, 2009.
PROBIO/MMA. Uso e cobertura da terra na Floresta Amazônica. Subprojeto
106/2004 do PROBIO. 2004.
RADAMBRASIL. Folha SB.22 e SC 22 – Araguaia e Tocantins. Levantamento de
Recursos Naturais. Min. das Minas e Energia: Rio de Janeiro. v. 4, 1973.
RADAMBRASIL. Folha SA.22 – Belém. Levantamento de Recursos Naturais.
Min. das Minas e Energia: Rio de Janeiro. v. 5, 1974.
REGALADO, L. B. & SILVA, C. 1997. Utilização de aves como indicadoras de
degradação ambiental. Revista Brasileira de Ecologia, 1 (1): 81-83.
RICARDO, Carlos Alberto (coord.). Introdução In Povos Indígenas do Brasil, São
Paulo, CEDI. p. I –XIX. 1985.
___________________________. “Asurini do Tocantins” In Povos Indígenas do
Brasil. São Paulo, CEDI, p. 1-17,1985.
SANTOS, G.M., JEGU, M. & MERONA, B. 1984. Catálogo de peixes comerciais
do baixo rio Tocantins. Eletronorte/ INPA 86p.
SCHAEFER G. L. Retenção e liberação de fosforo em sedimento de fundo de
açudes e córregos de pequenas bacias hidrográficas em um assentamento
de reforma agraria. Santa Maria, 2015, 88p.
SCHÄFFER A. L; MARTINS. D.E.M; BARONI.S. Biomonitoramento em
ambientes aquáticos de água doce. Cerro Largo, 2016,7p.
SICK, H. 1985. Ornitologia brasileira: uma introdução. Brasília, DF: Ed.
Universidade de Brasília.

153

Silva, K. C. A.; Cintra, I. H. A. & Muniz, A. P. M. 2005. Aspectos bioecológicos de
Macrobrachium amazonicum (Heller,1862) a jusante do reservatório da
hidroelétrica de Tucuruí – Pará. Bol. Téc. Científ. CEPNOR 5(1): 55-71.
VASQUEZ, M. L., ROSA-COSTA, L. T. Geologia e Recursos Minerais do Estado
do Pará: texto explicativo. Belém: CPRM, 2008. Escala 1:1.000.000. Programa
Geologia do Brasil – PGB.
VELOSO, H. P. Classificação da vegetação brasileira, adaptada a um sistema
universal / Henrique Pimenta Veloso, Antonio Lourenço Rosa Rangel Filho, Jorge
Carlos Alves Lima Rio de Janeiro IBGE, Departamento de Recursos Naturais e
Estudos Ambientais, 1991.
Waldez, F. et al. Diversidade de anfíbios e répteis Squamata na região do baixo
rio Purus. Amazônia Central, Brasil, 2013. 18p

154

14. ANEXOS

155

Anexo I.

Documentação da equipe técnica

156

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Eu, Ana Claudia Abreu dos Santos, portadora da cédula de identidade nº
43.456.630-5 SSP/SP e do CPF nº 363.063.178-99, DECLARO, para os devidos
fins, que participei do projeto de Estudo do Componente Indígena (ECI) das
Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação, que compõe o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) das Obras de Dragagem e Derrocamento da Via
Navegável do Rio Tocantins (Processo FUNAI nº 08620.084066/2013-81)
realizado a partir de dados secundários, assumindo a função de Coordenação
Geral dos estudos.

São Paulo, 09 de outubro de 2018.

Ana Claudia Abreu dos Santos
Coordenação Geral dos Estudos

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
09/10/2018
09/10/2018
09/01/2019

Registro n.º
5763164
Dados básicos:
CPF:
363.063.178-99
Nome:
ANA CLAUDIA ABREU DOS SANTOS
Endereço:
logradouro: RUA: CRASSO,
N.º:
337
Bairro:
VILA ROMANA
CEP:
05043-010

Complemento:
Município:
UF:

APTO. 21
SAO PAULO
SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
Hidrovia
Porto

Código
23-9
23-11

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Código CBO
2211-05

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Biólogo
Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

V9YRIP7VPZN6XB2N

09/10/2018 - 17:42:20

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
29/08/2018
29/08/2018
29/11/2018

Registro n.º
7031189
Dados básicos:
CPF:
340.758.928-08
Nome:
GABRIELA LEITE DE ALMEIDA PRADO
Endereço:
logradouro: RUA LUIZ VICENTIM SOBRINHO
N.º:
431
Bairro:
VILA SANTA ISABEL
CEP:
13084-030

Código CBO
2511-05

Complemento:
Município:
UF:

BARAO GERALDO
CAMPINAS
SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Antropólogo
Elaborar documentos técnico-científicos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

M93ATRBQUY2R4RB9

29/08/2018 - 22:09:02

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Eu, Leandro Guimarães, portador da cédula de identidade nº 7.906.329
SSP/MG e do CPF nº 039.772.046-70, DECLARO, para os devidos fins, que
participei do Estudo do Componente Indígena (ECI) das Terras Indígenas
Trocará e Trocará Doação, que compõe o Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) das Obras de Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio
Tocantins (Processo FUNAI nº 08620.084066/2013-81), realizado a partir de
dados secundários, assumindo a função de realizar a Caracterização do Meio
Biótico na área de abrangência do ECI.

Brasília, 01 de outubro de 2018.

Leandro Guimarães
Caracterização do Meio Biótico do Estudo do Componente Indígena

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
29/08/2018
29/08/2018
29/11/2018

Registro n.º
3060669
Dados básicos:
CPF:
039.772.046-70
Nome:
LEANDRO FERNANDES GUIMARÃES
Endereço:
logradouro: RUA, DAS HOTRÊNCIAS, 306
N.º:
306
Bairro:
CIDADE JARDIM
CEP:
38412-160

Código CBO
2211-05

Complemento:
Município:
UF:

CASA
UBERLANDIA
MG

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Biólogo
Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação

IBAMA - CTF/AIDA

ZPXXKJKGCKSBPSUJ

29/08/2018 - 10:50:56

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Eu, Paulo Rodrigo Alves de Barros, portador da cédula de identidade nº
1.750.084 SSP/DF e do CPF nº 862.832.861-00, DECLARO, para os devidos
fins, que participei do Estudo do Componente Indígena (ECI) das Terras
Indígenas Trocará e Trocará Doação, que compõe o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) das Obras de Dragagem e Derrocamento da Via
Navegável do Rio Tocantins (Processo FUNAI nº 08620.084066/2013-81),
realizado a partir de dados secundários, assumindo a função de realizar a
Caracterização do Meio Físico na área de abrangência do ECI.

Brasília, 01 de outubro de 2018.

-------------------------------------------------------------------Paulo Rodrigo Alves de Barros
Caracterização do Meio Físico do Estudo do Componente Indígena
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
SCS Quadra 09 Edifício Parque Cidade Corporate Torre B Sala 409-A3, Setor Comercial Sul - Bairro Asa Sul
CEP 70308-200 Brasília/DF
(61) 3247-6821 - hp://w ww.funai.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 08620.084066/2013-81
COMPONENTE INDÍGENA
DRAGAGEM E DERROCAMENT O DA VIA NAVEGÁVEL DO RIO T OCANTINS
Empr eendimento:
Tipologia

Hidrovia

Empr eendimento

Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins

Trecho

Entre os municípios de Marabá/PA e Baião/PA (Pedral do Lourenço)

Extensão

300 km

Empr eendedor

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Licenciador:
Licenciador

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais renováveis - IBAMA

Pr ocesso

02001.000809/2013-80

Componente Indígena:
Pr ocesso Funai

08620.084066/2013-81

Coordenação
responsável

Coordenação do Componente Indígena de Transporte e Mineração - COTRAM

Etnias

Assurini do Tocantins

Terras Indígenas*

Trocará e Trocará Doação

CR

Coordenação Regional do Baixo Tocantins (Marabá/PA)

Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental – CGLIC / DPDS

* A relação de terras indígenas poderá ser modificada após a manifestação da Diretoria de Proteção Territorial.

Janeir o de 2018
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APRESENT AÇÃO
De acordo com a Constituição Federal de 1988, Artigo 231, as terras indígenas são bens da União que, enquanto áreas
especialmente protegidas, necessitam de resguardo diferenciado, visando assegurar o direito à diferença sociocultural e
o usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre os recursos naturais necessários para sua reprodução física e cultural.
Neste sentindo, de acordo com a legislação vigente e salvaguarda desses direitos, o presente Termo de Referência (TR)
define os itens complementares necessários ao Estudo de Impacto Ambiental, no âmbito do projeto apresentado ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, para efeito de licenciamento
ambiental. A Funai, enquanto órgão indigenista oficial e entidade interveniente em licenciamentos ambientais,
participa do processo na promoção e proteção dos direitos indígenas, devendo se manifestar em relação ao
empreendimento ante o órgão licenciador competente.
O Termo de Referência é o instrumento que define os itens que deverão nortear os estudos necessários à avaliação dos
impactos sobre as terras e culturas indígenas, e contém as orientações gerais sobre os procedimentos junto à Funai.
Fixa ainda os requisitos e aspectos essenciais relacionados à questão indígena para a identificação e análise dos
impactos nos componentes sociais, culturais e ambientais decorrentes da interferência das obras de Dragagem e
Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
O resultado da avaliação deve sustentar uma análise de viabilidade e ensejar a proposição de ações e medidas de
mitigação e controle dos impactos de acordo com as especificidades das terras e culturas indígenas afetadas. A
avaliação deve considerar, dentre outros aspectos, o contexto de desenvolvimento regional e a análise integrada e
sinérgica dos impactos socioambientais decorrentes desta e de outras atividades ou empreendimentos sobre as terras e
culturas indígenas.
Levando-se em consideração que as obras previstas são apenas a dragagem (Trecho 3 - Jusante - Tucuruí a Baião Dragagem) e o derrocamento, e não para a operação da Via navegável do Rio Tocantins, o presente Termo de
Referência será mais simplificado considerando, principalmente, a interferência das obras de dragagem no cotidiano
dos indígenas e a influência das obras no acesso à proteína animal de animais aquáticos e de outros que dependam do
rio Tocantins, assim como o uso do rio pelos indígenas. Como o local das obras de derrocamento (Trecho 2 - Montante
- Itupiranga à Ilha da Bogéa) estão a cerca de 120 km da terra indígena Trocará as mesmas não serão consideradas. O
mesmo ocorrerá com as obras de dragagem do Trecho 1 (Montante - Marabá a Itupiranga - Dragagem) - ver Mapa
Derrocamento e Dragagem (SEI nº 0461262).
Os dados aqui solicitados poderão ser os constantes no Estudo de Impacto Ambiental, desde que consideradas as
questões indígenas relacionadas.
1. MET ODOLOGIA
A metodologia de trabalho visa fundamentar o desenvolvimento do estudo subsidiado em dados secundários e coleta
de dados primários referentes aos impactos para os meios físico e biótico e os impactos de ordem social, econômica e
cultural para os grupos indígenas envolvidos.
Entre os dados secundários recomendamos a consulta ao estudo feito por Funai e Eletronorte sobre os impactos da
UHE de Tucuruí na terra indígena Trocará vinte anos após a sua instalação, estudo que poderá ser solicitado
formalmente junto a esta Coordenação.
O Estudo deverá ser caracterizado pela interdisciplinaridade, devendo ser composto por pesquisa de campo,
bibliográfica, documental e cartográfica. A metodologia deve estar pautada na construção dialógica, com ênfase nos
diferentes saberes e formas de fazer, indígenas e não-indígenas (técnico/científico).
Contempla-se também a possibilidade de consulta a outros documentos do acervo da Funai, no sentido de colher
subsídios advindos de estudos, relatórios e documentos diversos, incluindo outros estudos já realizados. [1]
2. PLANO DE TRABALHO
A realização dos estudos deve ser precedida da elaboração de Plano de Trabalho, que deverá contar com cronograma
detalhado e roteiro das atividades propostas (em campo e gabinete), orientadas pelos objetivos do estudo e pela
dinâmica própria das comunidades indígenas, apresentando a seguinte estrutura geral:
1. Introdução;
2. Objetivos do Plano de Trabalho;
3. Informações institucionais do empreendedor e da empresa de consultoria;
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4. Equipe técnica (indicando funções, área de atuação, registros profissionais quando couber);
5. Referencial teórico-metodológico[2];
6. Relação e descrição das atividades que se pretende desenvolver em campo, quando couber, elencando as
metodologias previstas;
7. Cronograma de atividades compatível com o do licenciamento[3];
8. Resultados desejados, metas, indicadores e produtos;
9. Currículo dos Profissionais;
10. Termos de compromisso individual (com normas de conduta) atestado médico e cartões de vacinação[4].
O Plano de Trabalho deve prever a realização de reuniões ampliadas com os grupos indígenas em foco, a equipe de
consultores e os servidores da Funai, com as seguintes finalidades:
a) esclarecimentos sobre o processo de licenciamento ambiental da atividade ou empreendimento, especificidades do
projeto em relação às terras indígenas e informações gerais;
b) apresentação da equipe e plano de trabalho;
c) consulta aos grupos indígenas acerca do desenvolvimento dos estudos em referência.
3. ROTEIRO TÓPICO-MET ODOLÓGICO
I. Identificação do empr eendedor , da empr esa consultora e dos pr ofissionais responsáveis pela realização do
estudo.
a) Para a equipe técnica, apresentar: nome, área profissional/formação, identificação dos coordenadores, número de
registro no Cadastro Técnico Federal e no Conselho de Classe, quando houver.
b) A equipe básica para a realização do Estudo do Componente Indígena deve ser composta por, no mínimo :
i. 01 (um) profissional, bacharel em ciências sociais que, preferencialmente tenha: (i) pós-graduação stricto
sensu em antropologia; (ii) atuação anterior em avaliação de impactos socioambientais; (iii) experiência
com a(s) etnia(s) em foco;
ii. 02 (dois) profissionais com formação acadêmica na área de ciências ambientais, sendo 1(um)
profissional com pós-graduação stricto sensu ou experiência em avaliação de impactos ambientais sobre o
meio físico, e 1(um) profissional com pós-graduação stricto sensu ou experiência em avaliação de impactos
ambientais sobre o meio biótico.
II. Localização Geográfica do empr eendimento em r elação às T erras Indígenas
Apresentação de mapa com a localização geográfica do empreendimento (incluindo as estruturas de apoio),
identificando a bacia hidrográfica onde o projeto se localiza e especificando distâncias em relação às terras
indígenas. Devem ser apresentadas as coordenadas geográficas dos pontos de referência, explicitando o datum
utilizado e caracterizando a localização.
Apresentação das coordenadas georreferenciadas das estruturas de apoio da obra (canteiro de obras, jazidas),
incluindo a quantidade e localização de áreas de empréstimo e bota-fora, quando houver, lembrando que não são
permitidas áreas de empréstimo e bota-fora no interior de terras indígenas.
III. Metodologia e mar cos legais
a) Apresentar a metodologia empregada para levantamento dos dados e informações pertinentes ao estudo do
componente indígena.
b) Apresentar sucintamente os principais dispositivos legais orientadores das investigações e análises produzidas
no âmbito do estudo do componente indígena.
IV. Dados gerais das T erras Indígenas
Caracterizar as Terra Indígenas, considerando:
a) Situação fundiária, incluindo reivindicações fundiárias e revisão de limites na área de influência do trecho ora
licenciado da Hidrovia do Tocantins; e
b) Aspectos demográficos.
file:///C:/Users/mariana.vaini/Desktop/Termo_de_Referencia_0440823.html

3/7

05/02/2018

:: SEI / FUNAI - 0440823 - Termo de Referência ::

V. Caract erização dos impactos ambientais e socioculturais sobr e as Terras Indígenas e entorno decorr entes do
empr eendimento.
a) Avaliar a interferência do empreendimento nos meios físico e biótico, levando em consideração a especificidade
e multiplicidade de usos dos recursos ambientais (do solo, mananciais e corpos hídricos, fauna, flora, ictiofauna,
etc.) pelas comunidades indígenas; a vulnerabilidade ambiental dos biomas e os efeitos sinérgicos, cumulativos e
globais dos empreendimentos e atividades associados ao empreendimento em tela.
b) Apresentar as possíveis alterações dos locais de referência para a pesca utilizados pelas comunidades indígenas;
c) Avaliar efeitos diretos sobre habitats e organismos e indiretos atribuídos a alterações na qualidade da água;
d) Avaliar distúrbios físicos associados à remoção e realocação de sedimentos, destruição de habitats bentônicos
aumentando a mortalidades destes organismos por meio de ferimentos causados por ação mecânica durante a
dragagem, ou por asfixia conforme estes são sugados pela draga;
e) Avaliar os efeitos da ressuspensão do sedimento de fundo remobilizando contaminantes e nutrientes afetando a
qualidade e toxidade da água, assim como a química global do local;
f) Avaliar a perda de habitats de fundo e recursos pesqueiros;
g) Avaliar a influência de ruídos gerados pelas dragas em operação no cotidiano indígena, assim como na sua
movimentação e navegação, inclusive sua indisponibilidade;
c) Apresentar informações acerca de possíveis ameaças à segurança alimentar e reprodução cultural dos grupos
indígenas envolvidos.
d) Prognosticar os efeitos cumulativos, sinérgicos e globais entre o projeto em referência e demais
atividades/empreendimentos na região, especialmente prognosticando e descrevendo a operação da hidrovia,
incluindo quantidade de navios, cargas especificas etc.;
e) Avaliar demais transtornos às terras e aos grupos indígenas - emissão de ruídos, vibrações, poeiras e gases
poluentes, perdas de espécies animais e vegetais, riscos de acidentes, danos em edificações nas proximidades do
empreendimento, ocorrência de processos erosivos nas TI e alteração na incidência de doenças com a chegada de
população temporária;
f) Descrever a tecnologia de dragagem e avaliar o risco de danos durante as obras de dragagem para o patrimônio
histórico e arqueológico dos indígenas, navegação, ancoradouros e embarcadouros indígenas, aassim como
afetação na pesca;
g) Avaliar o risco de acidentes;
h) Descrever o número de trabalhadores durante as obras de dragagem, seus locais de uso e alocação de campos de
obras.
VI. Alternativas Locacionais
a) Contemplar alternativas técnicas e locacionais sob a ótica do componente indígena, avaliando qual alternativa
do projeto do trecho ora licenciado da Hidrovia do Tocantins e suas obras associadas seria mais adequada à
integridade da terra e culturas indígenas afetadas
VII. Per cepção dos grupos indígenas quanto ao empr

eendimento , considerando também:

a) Os impactos diagnosticados;
b) Se há relação entre a expectativa de compensação e eventuais dificuldades de acesso a políticas públicas;
c) O nível de informação recebida e demandas por informações complementares.
VIII. Matriz de impacto e Medidas/Pr

ogramas de Mitigação, Contr ole e Compensação

a) A matriz deve indicar aspectos básicos, tais como: etapas (pré-execução, instalação e operação do
empreendimento); descrição dos impactos; causa-consequência (sob a ótica do componente indígena);
temporalidade; grau de reversibilidade; abrangência; propriedades cumulativas e sinérgicas; relevância;
magnitude com e sem medidas etc.
b) Indicar diretrizes executivas gerais de ações/medidas, assinalando o caráter preventivo, mitigatório, de
controle, corretivo ou compensatório.
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c) A Matriz deve contar com reavaliação dos impactos quanto à magnitude e a reversibilidade das interferências a
partir dos programas previstos.
Devem ser indicadas ações e medidas cabíveis, contemplando:
i. a possibilidade de adaptação de outras ações propostas no EIA às especificidades indígenas, buscando
evitar a sobreposição de programas;
ii. a mitigação e controle dos impactos deverão ser descritas com o objetivo de sustentar a sua
aplicabilidade, a fim de que sejam detalhadas na próxima fase do licenciamento em caso de viabilidade. As
medidas devem estimular processos sustentáveis; o incentivo aos conhecimentos tradicionais indígenas e as
atividades que não enfraqueçam a estrutura sócio-política e comunitária;
iii. a possibilidade de que os impactos prognosticados incidam diferencialmente em termos geracionais e de
gênero (o que pode ensejar a proposição de medidas específicas para determinados componentes
societários).
Com base na avaliação de impactos, deverão ser identificados medidas e programas que possam eliminar ou na
impossibilidade, minimizar os impactos negativos da implementação do empreendimento, bem como medidas que
possam maximizar os impactos benéficos do projeto. Devem ser observados também os impactos das medidas
propostas, na organização social e política indígena.
As propostas de ações para prevenção, controle e/ou mitigação dos impactos a serem detalhadas na próxima fase do
licenciamento, deverão ser formuladas tendo em vista a correlação entre programas e impactos, e considerando:
a) Componentes socioculturais afetados;
b) Fases da atividade/empreendimento;
c) Eficácia preventiva, mitigadora, corretiva ou compensatória;
d) Adequação/adaptação das medidas às especificidades indígenas;
e) Agente responsável (empreendedor);
f) Possíveis interfaces com outras instituições, órgãos municipais, estaduais, federal e/ou projetos;
Há que se destacar que o componente indígena do Plano Básico Ambiental (CI-PBA) não deve substituir políticas
públicas e ações do Estado, e sim complementá-las ou reforçá-las, caso seja detectada a relação de "causa-efeitomedida" em relação aos impactos diagnosticados.
Não deve haver sobreposição dos programas apresentados no componente indígena do PBA com as ações já em
execução nas Terras Indígenas em epígrafe. Essas ações devem ser consideradas podendo ser proposta
complementação ou continuidade;
A Funai indicara procedimentos e orientações adicionais para o detalhamento futuro do componente indígena do PBA,
tendo em vista os resultados da avaliação de impactos.[5]
IX. Análise da V iabilidade
Análise integrada e avaliação quanto à viabilidade socioambiental do empreendimento, considerando:
a) O contexto de desenvolvimento regional e os impactos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos
previstos ou planejados para a região;
b) A eficácia das medidas propostas para eliminar ou minimizar os impactos negativos diagnosticados;
c) As condições necessárias à reprodução física e cultural dos povos indígenas;
d) A garantia da não violação de direitos indígenas legalmente constituídos;
e) A verificação da viabilidade ambiental do empreendimento no contexto de sua influência e alteração ou
impactos no modo de vida dos índígenas.
4. OBSER VAÇÕES GERAIS
Devem ser elaboradas atas/memórias das reuniões, a serem anexadas ao produto, juntamente com as listas de presença
e outros documentos pertinentes (incluindo registro visual, caso autorizado pelos índios).
Solicita-se que, quando da entrega do produto, o empreendedor encaminhe check-list sinalizando o atendimento dos
file:///C:/Users/mariana.vaini/Desktop/Termo_de_Referencia_0440823.html
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itens do presente Termo. Os itens eventualmente não atendidos deverão ser citados e justificados, referenciando-os.
É imprescindível que o produto original seja devidamente assinado por todos os integrantes da equipe consultora, e
rubricado em todas as suas páginas.
O empreendedor deverá:
Submeter à aprovação prévia da CGLIC/FUNAI o plano de trabalho para a realização dos estudos e o currículo
dos consultores;
Custear os estudos e execução das atividades, incluindo a realização de reuniões, alimentação, logística de
deslocamento dos índios, e quaisquer gastos oriundos de ações relacionadas ao processo de licenciamento;
Solicitar formalmente autorização à Funai para ingresso nas terras indígenas, e comunicá-la quanto a quaisquer
incidentes ocorridos em campo;
Garantir que a legislação vigente e as normas estabelecidas sejam cumpridas por todos os profissionais ou
empresas contratadas;
Respeitar o conteúdo dos relatórios elaborados pelos profissionais contratados, sendo facultado ao
empreendedor o envio de considerações acerca das peças técnicas no ato do protocolo do Estudo;
Encaminhar os documentos relativos à realização dos estudos à Coordenação-Geral de Licenciamento
Ambiental – Funai Sede;
O produto deve ser entregue em uma via assinada e impressa em tamanho A4, frente e verso (preferencialmente
papel reciclado) e em formato digital com as assinaturas. O produto final deve ser protocolado em vias
suficientes para CGLic, CR(s), povos indígenas e Biblioteca Funai – Sede.
Os contratados deverão observar o cumprimento dos itens abaixo:
Os contratados pelo empreendedor deverão cumprir todas as disposições legais aplicáveis, observando
rigorosamente a legislação que trata dos direitos indígenas (Constituição Federal de 88, Arts. 231 e 232 e Lei n.
6001/73 – Estatuto do Índio), da proteção do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado
(Convenção de Diversidade Biológica, Decretos nº 4.946/2003, nº 3.945/2001 e a Medida Provisória nº 2.18616/2001), dos direitos autorais, Lei n. 9.610/1998.
É vetada a coleta de qualquer espécie (fauna, flora, recursos minerais) nas terras indígenas, bem como a
realização de pesquisa, em qualquer campo, relativa às práticas com conhecimento tradicional associado ao
patrimônio genético;
Fotografias, gravações e filmagens, poderão ser realizadas somente com autorização dos índios. Os objetivos e a
utilização de qualquer informação e/ou registro áudio e/ou visual coletados estarão restritos aos propósitos dos
estudos, sendo vedada sua utilização para quaisquer outros fins (Portaria Funai nº 177 de 16.02.06 - DOU 036
de 20.02.06 seção 01 pg 26);
Cada pesquisador da equipe deve assinar um Termo de Compromisso Individual com Normas de Conduta
(modelo anexo) a se entregue juntamente com os curriculos dos profissionais e o Plano de Trabalho,
assegurando que as exigências dos tópicos anteriores sejam cumpridas;
Cada pesquisador da equipe deverá apresentar cópia autenticada da carteira de identidade, atestado médico de
vacina contra moléstia endêmica na área e atestado médico de não portador de moléstia contagiosa dos membros
da equipe, conforme o art. 5º da Instrução Normativa Funai nº 001 de 1995 e art. 16 da Instrução Normativa
Funai nº 02/2015.
RECOMENDAÇÕES ANTES DAS OBRAS:
Programa de Comunicação Social antecipatório ao CI-PBA para informação aos índios das atividades a serem
executadas.
RECOMENDAÇÕES DURANTE AS OBRAS:
Continuação do Programa de Comunicação Social para informação aos índios das atividades a serem executadas;
Não se realizar despejo de material dragado nas terras indígenas;
Avaliação meteorológica para estabelecer padrões de vento tanto no sítio de dragagem quanto no de despejo do
material dragado e a incidência de chuvas fortes e nevoeiro;
file:///C:/Users/mariana.vaini/Desktop/Termo_de_Referencia_0440823.html
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Sinalização adequada na área de influência das obras;
Realização de relatório com informações técnicas para possíveis medidas corretivas;
Execução adequada de demais medidas cabíveis.

O presente TR tem a validade de 2 (dois) anos

[1] Os dados deverão ser referenciados conforme normas da ABNT. Quando não publicados, sua utilização deve ser
precedida de consulta e autorização dos seus autores, ficando a Funai isenta de qualquer responsabilidade quanto à
utilização imprópria das obras já existentes.

[2] O referencial teórico-metodológico deve apresentar o quadro teórico, com os autores e conceitos utilizados. Devese apresentar também um apanhado das metodologias que serão utilizadas, bem como indicar técnicas previstas. Estas
informações devem ser discriminadas em cada um dos meios – físico, biótico ou antrópico. Recomendamos que seja
seguida a lógica: [a] definição do meio (físico, biótico ou antrópico); [b] indicação do método; [c] indicação da
técnica; [d] descrição da atividade; [e] enfoque e; [f] descrição/detalhamento das atividades estruturantes
(levantamento, pesquisa e sistematização de dados secundários, bibliografia etnológica, estabelecimento de diretrizes
etc.).
[3] Recomenda-se que o cronograma seja apresentado em períodos (semanas, quinzenas ou meses) evitando
defasagem de datas.
[4] Condizentes com a área geográfica e de acordo com a Portaria 01/1995 Pres/Funai e a IN nº 02/2015.
[5] Em caso de viabilidade, deve ser observado o Roteiro de elaboração do CI-PBA a ser fornecido pela Funai.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO BULHOES PEDREIRA, Coordenador(a), em 26/01/2018, às
10:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MARIA JANETE ALBUQUERQUE DE CARVALHO, Coordenador(a)-Geral,
em 26/01/2018, às 20:42, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site: h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0440823 e o código CRC
00773DC0.

Referência: Processo nº 08620.084066/2013-81
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0475055

08620.084066/2013-81

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
SCS Quadra 09, Bloco B, Edifício Parque Coporate Sala 409-A2, Setor Comercial Sul - Bairro Asa Sul
CEP 70308-200 Brasília - DF
(61) 3247-6821 - http://www.funai.gov.br
Ofício nº 26/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI
Brasília - DF, 26 de janeiro de 2018.
A Sua Senhoria a Sra.
LARISSA CAROLINA AMORIM DOS SANT OS
Diretora de Licenciamento Ambiental
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2, Edifício sede do Ibama,
CEP 70818-900, Brasília/DF
Com cópia para:
A Sua Senhoria o Sr.
VALTER CASIMIRO DE OLIVEIRA
Diretor Geral
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
SAN Quadra 03, Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes, Asa Norte
CEP 70040-902, Brasília/DF

Assunto: Encaminhamento do T emo de Referência para a r ealização dos Estudos do Componente
Indígena do licenciamento ambiental das obras de Dragagem e Derr
ocamento da V ia Navegável do
Rio Tocantins, com extensão de 300 km e possíveis impactos às terras indígenas T rocará e T rocará
Doação.
Referência: Pr ocesso IBAMA nº 02001.000809/2013-80 e Pr ocesso Funai nº 08620.084066/2013-81.
Sra. Diretora,
1.
Por meio do Ofício nº 02001.015333/2013-81 tomamos conhecimento do licenciamento
ambiental das obras de Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins, com extensão de
300 km e possíveis impactos às terras indígenas Trocará e Trocará Doação.
2.
Conforme solicitado, estamos encaminhando o Termo de Referência para a realização dos
Estudos do Componente Indígena do licenciamento ambiental do empreendimento. No entanto precisamos
confirmar as terras indígenas com distância de até 10 km da rodovia, conforme o Anexo I da Portaria
Interministerial 60/15, assim como verificar se há reivindicações fundiárias na região. Dessa forma, após
file:///C:/Users/mariana.vaini/Desktop/Oficio_0475055-FUNAI.html

1/2

05/02/2018

:: SEI / FUNAI - 0475055 - Ofício ::

manifestação da Diretoria de Proteção Territorial acerca destas questões a relação de terras indígenas do
Termo de Referência poderá ser modificada.
3.
Feita esta consideração, encaminhamos também o Termo de Compromisso individual para
entrada em terras indígenas, a ser preenchido por cada um dos membros da equipe de estudos que pretenda
entrar nas terras indígenas.
4.
Informamos que o Termo de Referencia em anexo tem a validade de dois (02) anos a partir
da data de emissão do presente ofício.

Anexos:

I - Termo de Referência (SEI nº 0440823).
II - Termo de Compromisso Individual (SEI nº 0438275).

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Paranhos Faleiro, Diretor(a), em 30/01/2018, às
12:59, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site:
h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0475055 e
o código CRC D58D0219.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 08620.084066/2013-81
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DNIT SEDE
CGMAB
Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
Ed. Núcleo dos Transportes | CEP 70040-902
Brasília/DF |Telefone: 61-3315-8467
Ofício nº 6608/2018/CGMAB/DPP/DNIT SEDE-DNIT
Brasília/DF, 07 de março de 2018.
A sua Senhoria a Senhora
MARIA JANETE ALBUQUERQUE DE CAR VALHO
Coordenadora Geral de Licenciamento Ambiental
Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
Ed. Parque Cidade Corporate, Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 9, Torre B, 4o andar.
CEP: 70308-200, Brasília-DF
Assunto: HIDROVIA RIO T OCANTINS/P A. Pr oposta à FUNAI para elaboração dos estudos
referentes à TI T rocará. Pr ocesso FUNAI nº 08620.084066/2013-81 .
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Pr ocesso DNIT nº
50600.502311/2017-74.
Prezada Coordenadora Geral,
1.
Reportamo-nos ao licenciamento ambiental das obras de dragagem e derrocamento da via
navegável do Rio Tocantins/PA, entre os municípios de Marabá e Baião, no estado do Pará, que tem
sido conduzido junto ao IBAMA (Processo n° 02001.000809/2013-80) e à FUNAI
(Processo nº 08620.084066/2013-81).
2.
Em 26/01/2018, essa Fundação emitiu o Termo de Referência Específico para o Estudo do
Componente Indígena, encaminhado mediante o Ofício nº 26/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI.
3.
Conforme acordado na reunião ocorrida em 06/03/2018, encaminhamos a Nota
o
n 332/2018/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT, a qual dispõe das características do licenciamento e do projeto
do empreendimento e, assim, apresentamos a seguinte proposta para elaboração dos estudos indígenas:
Elaboração de Estudo do Componente Indígena da TI Trocará a partir de dados
secundários, levando em consideração os estudos já existentes e os dados a serem
levantados na Coordenação Regional da FUNAI;
Elaboração do PBAi com atualização de informações por meio de coleta de dados
primários referente à relação dos indígenas com o Rio Tocantins, bem como proposição de
programas e ações de mitigação e/ou compensação.
4.
Sem mais, aguardamos manifestação dessa Fundação em relação à proposta e
permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.
Anexos:

I - Nota no 332/2018/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT (SEI nº 0685905).
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Barbosa Parente, Coordenador-Geral de
Meio Ambiente, em 07/03/2018, às 18:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0687099 e
o código CRC 31FCD958.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 50600.502311/2017-74
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Departamento Nacional de
lnlraestrutura
de Transportes - DNIT/Sede

Protocolo Geral

0529850

08620.084066/2013-81

S

vi

or/Colabor,'

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÂO NACIONAL DO ÍNDIO
SCS Quadra 09, Bloco B, Edificio Parque Coporate Sala 409-A2, Setor Comercial Sul Baino Asa Sul
CEP 70308-200 Brasília DF
3247-6821
http://www.funai.gov.br
(61)
—

—

—

Oltcio n'9/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI

Brasília DF,
—

15 de

marco de 2018.

A Sua Senhoria a Sra.

LARISSA CAROLINA AMORIM DOS SANTOS
Diretora
Diretoria de Licenciamento Ambiental DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SCEN Trecho 2, Edificio Sede do lbama
CEP 70818-900, Brasília/DF
—

—

IBAMA

Com cópia para:
A Sua Senhoria o Sr.

ANDRÉ MARTINS DE ARAÚJO
Diretor
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Departamento Nacional de Infraestn ttura de Transportes DNIT
SAN Quadra 03, Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes, Asa Norte
CEP 70040-902, Brasília/DF
—

Assunto: Proposta de elaboração do Estudos do Componente Indígena e do Plano Básico Ambiental
Indígena da Dragagem e Derrocamento da Hidrovia Navegável do Rio Tocantins/PA.

Referência: Processo IBAMA n'2001.000809/2013-80, Processo DNIT n'0600.502311/2017-74, e
Processo FUNAI n'8620.084066/2013-81.
Sra. Diretora,

Após reunião ocorrida em 06/03/18, referente componente indígena do processo de
licenciamento ambiental das obras de dragagem e derrocamento da via navegável do Rio Tocantins, no
estado do Pará, em que se solicitou que os dados referentes ao Estudo do Componente Indígena (ECI)
da Terra Indígena (TI) Trocará fossem realizados a partir de dados secundários, solicitação reiterada por
meio do Ofício n'608/2018/CGMAB/DPP/DNIT SEDE-DNIT, informamos o que se segue.
I.

2.
Considerando que o projeto para a execução das obras de dragagem dos bancos de areia
presentes no leito do rio estão previstas para serem iniciadas em março de 2022 e que esses bancos são
naóveis, haverá necessidade de estudos futuros para sua localização.
http;//sei.funai.gov.br/sei/controtadorphp?acao=documento imprimir web&acao origem=arvore visualizar&id documento=598390&infra sistem...
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Considerando ainda a interferência na rotina das comunidades indígenas causada pelo
levantamento de gados primários, a geracão de expectativas dessas comunidades em relacão ao
empreendimento e a existência de estudos pretéritos referentes a TI Trocará, esta Fundação não se opõe a
realizacão do componente indígena do EIA a partir de dados secundários, com a condição de que estes
sejam atualizados com dados primários e as comunidades indígenas sejam devidamente consultadas
durante a elaboração do componente indígena do PBA.

Atenciosamente,

(

'v. I oí: :c.~

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Paranhos Faleiro, Diretor(a), em 16/03/2018, as
12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6'-, 0 1'-, do Decreto ng 8.539, de
8 de outubro de 2015.

autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
http://sei.funai.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento conferir%id orgao acesso externo=0 informando
A

o código verificador 0529850 e

o código CRC D5840E50.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo ns 08620.084066/2013-81
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0676104

08620.084066/2013-81

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
SCS Quadra 09, Bloco B, Edifício Parque Coporate Sala 409-A2, Setor Comercial Sul - Bairro Asa Sul
CEP 70308-200 Brasília - DF
(61) 3247-6821 - http://www.funai.gov.br
Ofício nº 340/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI
Brasília - DF, 26 de junho de 2018.
A Sua Senhoria a Senhora
LARISSA CAROLINA AMORIM DOS SANT OS
Diretora de Licenciamento Ambiental
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, L4 Norte
70818-900, Brasília - DF
Com cópia para:
A Sua Senhoria o Senhor
ANDRÉ MAR TINS DE ARAÚJO
Diretor
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
SAN Quadra 03, Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes, Asa Norte
70040-902, Brasília - DF

Assunto: Análise do Plano de T rabalho para elaboração do Componente Indígena do Estudo de
Impacto Ambiental das T erras Indígenas T rocará e T rocará Doação, no âmbito do pr ocesso de
licenciamento ambiental da Dragagem e Derr ocamento da Hidr ovia Navegável do Rio T ocantins no
Estado do Pará (T recho 3 - Jusante - T ucuruí a Baião).
Referência: Pr ocesso Funai nº 08620.084066/2013-81.
Sra. Diretora,
1.
Em referência ao processo de licenciamento ambiental das obras de Dragragem e
Derrocamento da Hidrovia Navegável do Rio Tocantis no Estado do Pará, informamos que a análise
do Plano de Trabalho para elaboração do Componente Indígena do Estudo de Impacto Ambiental (CIfile:///C:/Users/08218398708/_COHID%20Dani/Hidrovias/Oficio_0676104.html
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EIA) das Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação foi concluída, constando na Informação Técnica nº
58/2018/COTRAM/CGLIC/DPDS-FUNAI.
2.
Conforme a referida informação, o Plano de Trabalho está de acordo com a Instrução
Normativa nº 02/15 e com a Portaria 60/15 da Funai, não necessitando, portanto, de complementações.
3.
Ademais, ressaltamos que não há autorização para ingresso da equipe técnica nas terras
indígenas durante a elaboração do CI-EIA e que no momento de obtenção de dados primários para a
atualização dos estudos, quando necessário, os documentos para a autorização do ingresso devem ser
enviados previamente.
4.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais através
da Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental (CGLic) por meio do telefone (61) 3247-6822 ou por
meio do correio eletrônico ana.fernandes@funai.gov.br.
Anexos:

I - Informação Técnica nº 58/2018/COTRAM/CGLIC/DPDS-FUNAI (SEI nº 0646998).

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Paranhos Faleiro, Diretor(a), em 04/07/2018, às
08:08, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site:
h p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0676104 e
o código CRC FFBC2382.

Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 08620.084066/2013-81
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2

INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta o Plano de Trabalho referente à elaboração dos
estudos do Componente Indígena (Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação)
no âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do Projeto de Dragagem e
Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), sob a
responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte –
DNIT, sendo acompanhado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) mediante o
Processo nº 08620.084066/2013-81.
A elaboração deste documento teve como base o Termo de Referência (TR)
emitido pela (FUNAI) em janeiro de 2018, com fins de apresentar equipe técnica,
metodologia, cronograma de atividades envolvidas na elaboração do Componente
Indígena dos Estudo de Impacto Ambiental (EIA), também denominado Estudo do
Componente Indígena (ECI), que deverá apresentar informações sobre o povo
impactado e as questões relacionadas ao meio físico, biótico, socioeconômico e
cultural, incluindo a avaliação dos impactos sociais, ambientais, econômicos e
culturais nas Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação do Povo Assurini, em
decorrência das obras de Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio
Tocantins.
Considerando o teor do ofício nº89/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI, de 15 de março de
2018, e as peculiaridades do empreendimento, que trata apenas de obra pontual
de dragagem e derrocamento, a FUNAI deliberou favoravelmente à solicitação do
DNIT para que o ECI das Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação fosse
elaborado a partir de dados secundários, “com a condição de que estes sejam
atualizados com dados primários e as comunidades indígenas sejam devidamente
consultadas durante a elaboração do Componente Indígena do PBAI” (Ofício
nº89/2018). Para elaboração do documento a partir de dados secundários
considerou-se as seguintes questões, de acordo com o TR:
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As obras previstas são apenas a dragagem (Trecho 1 - Montante - Marabá a
Itupiranga e Trecho 3 - Jusante - Tucuruí a Baião) e o derrocamento (Trecho 2 –
Montante - Itupiranga à Ilha da Bogéa), e não para a operação da Via navegável
do Rio Tocantins;

Figura 1 – Trechos objeto de Derrocamento e Dragagem para implantação da Via Navegável
do rio Tocantins de Marabá a Baião
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Como o local das obras de derrocamento estão a cerca de 120 km da Terra
Indígena Trocará as mesmas não serão consideradas. O mesmo ocorrerá com as
obras de dragagem do Trecho 1;
A obra de dragagem deverá ocorrer somente após as obras de derrocamento
(conforme processo de licenciamento), estando prevista inicialmente para 2022;


A dinâmica e a especificidade da obra;



A Licença de Instalação - LI para dragagem será solicitada em separado da
licença para obra de derrocamento, que será a primeira parte do
empreendimento a ser realizado;



O DNIT esteve nas TIs Trocará e Trocará Doação em 2015 para reunião de
apresentação e aprovação do PBAI da BR-230-422/PA e que DNIT aguarda
ofício da Funai;



O contexto de expectativas por parte da comunidade; e



O Termo de Referência emitido pela FUNAI em janeiro de 2018.

Portanto, este Plano de Trabalho apresenta a forma como o ECI será elaborado,
a partir de dados secundários. Tal deliberação fica registrado no Ofício
supracitado, onde a FUNAI informa seu posicionamento ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e ao Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
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2.1

Localização do empreendimento

O empreendimento encontra-se localizado entre os municípios de Marabá e Baião,
ambos no estado do Pará, no Rio Tocantins, em local conhecido como “Pedral do
Lourenço”. A Terra Indígena está localizada no trecho 3, sendo impactada apenas
pelas obras de dragagem, conforme mapa abaixo.
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Figura 2 – Mapa da Terra Indígena Trocará e Trocará Doação em relação ao empreendimento
Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
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2.2

Licenciamento Ambiental do Empreendimento

O órgão responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento é o IBAMA
que exigiu a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo
Relatório de Impacto Ambiental, EIA/RIMA. Para tanto emitiu o TR que vem sendo
executado pela Consórcio DTA / O'MARTIN ganhadora do certame licitatório e que
também é a responsável pela elaboração do ECI.
2.3

Características Principais do Empreendimento

O empreendimento Dragagem e Decorramento da Via Navegável no Rio
Tocantins, IBAMA/DILIC Processo nº 02001.000809/2013-80, consiste na
realização de obras no canal de navegação do rio Tocantins para retirar
afloramento de rochas e sedimentos que causam a restrição da navegação e é
composto por dois tipos de obras como já apresentado no nome do
empreendimento.
A dragagem ocorrerá em dois trechos distintos, conforme figura abaixo:

Figura 3 – Trecho 1 – Marabá à Itupiranga.
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Figura 4 – Trecho 3 – Tucuruí à Baião.

O trecho 3 está localizado às margens do território indígena.
A dragagem visa o aprofundamento do canal de navegação, garantindo o tráfego
seguro de embarcações que atendam as condições de contorno estabelecidas
para o comboio – tipo durante todo o ano, conforme apresentado no Projeto Básico
para Execução de Dragagem do Canal Navegável no Rio Tocantins, de agosto de
2017.
Conforme apresentado no Anteprojeto de Derrocamento do Rio Tocantins , de
julho de 2015, as obras de derrocamento serão executadas no trecho
compreendido entre a Santa Terezinha do Tauri e Ilha do Bogéa ao longo do Rio
Tocantins, em uma extensão de aproximadamente 35 km, onde o leito é
constituído por formação rochosa com afloramentos em alguns pontos,
caracterizando profundidades e larguras reduzidas, as quais ocasionam restrições
à navegação para determinados níveis d’água durante várias situações
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hidrológicas ao longo do ano. O mapa de localização do empreendimento é
apresentado no Mapa 1.

Mapa 1. Mapa de Localização do Empreendimento
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2.4

Características das Terras Indígenas Trocará e Trocará Doação

Os índios Assurini do rio Tocantins habitam duas terras Indígenas, sendo estas a
TI Trocará e a TI Trocará-Doação. A primeira está localizada às margens do rio
Tocantins e trata-se de área tradicionalmente ocupada pelo povo Assurini, tendo
seus limites reconhecidos pela FUNAI e homologados pelo Estado. Já a TI Trocará
–Doação, é uma área dominial Indígena regularizada pela FUNAI de apenas 14
hectares e que não se localiza nas margens do Rio Tocantins.
A TI Trocará é atravessada em toda a sua largura pela BR-422/PA, que também
está sob a responsabilidade do DNIT, que divide a área em duas partes. A aldeia
e o posto da Funai ficam a leste da estrada, na porção banhada pelo Rio Tocantins.
A parte situada a oeste é um retângulo de matas que constituem uma das últimas
florestas virgens de certa proporção na região.
A TI Trocará, localizada nos municípios de Baião e Tucuruí, está encravada na
região do Projeto Grande Carajás, imenso programa de exploração minériometalúrgica, que vem acompanhado de uma série de obras de infra-estrutura
(como a hidrelétrica de Tucuruí e a ferrovia que liga a Serra dos Carajás à São
Luís), que provocou e ainda provoca mudanças radicais em toda a estrutura
socioeconômica da região habitada pelos Asuriní1.

1

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/asurini-do-tocantins/20
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A Hidrelétrica de Tucuruí, localizada a cerca de 30 quilômetros rio acima da TI
Trocará, transformou por completo o município. Sua implantação, entre os anos
de 1975 e 1984, implicou a vinda de milhares de pessoas para a região. O território
Asuriní não foi inundado pelo reservatório da UHE pois estão localizados à jusante
da barragem, mas os indígenas sofreram o que se convencionou denominar
"efeitos indiretos", ou seja, as consequências das profundas transformações na
estrutura socioeconômica da região e dos desequilíbrios ecológicos resultantes da
instalação da obra. Atualmente essa TI encontra-se cercada por fazendas de gado
e ameaçada por madeireiros. Em decorrência dos impactos ainda nos dias atuais
a Eletronorte trabalha com a implantação de ações de mitigação dos impactos da
UHE-Tucuruí.
É neste cenário que o DNIT pretende implementar as obras pontuais de
derrocamento e dragagem do Rio Tocantins, Trecho 3 - Jusante - Tucuruí a Baião,
nas proximidades da TI Trocará, com extensão de 125Km.
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3

OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO

3.1

Objetivo Geral

Este Plano de Trabalho tem como objetivo geral apresentar as atividades a serem
realizadas para a elaboração do Estudo de Componente Indígena (ECI) das Terras
Indígenas Trocará e Trocará-Doação referente ao processo de licenciamento
ambiental das obras de Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio
Tocantins.
Com base no levantamento e análise de dados secundários pré-existentes,
seguindo o Termo de Referência da FUNAI, ao final o Relatório do ECI deverá
identificar os usos que os Assurini fazem das suas terras e sua relação com o rio
Tocantins, assim como avaliar os impactos ambientais e socioculturais
decorrentes do empreendimento, subsidiando assim, manifestação da FUNAI ao
órgão licenciador (IBAMA).
3.2

Objetivo Específicos


Caracterizar o empreendimento e apresentar breve histórico do processo
de licenciamento ambiental.



Sistematizar dados gerais das Terras Indígenas Trocará e Trocará-Doação
e aspectos socioculturais do povo Assurini.



Apresentar conjunto de empreendimentos da região e analisar os possíveis
efeitos sinérgicos e cumulativos destes com o Projeto de Derrocamento e
Dragagem do Rio Tocantins.



Sistematizar os impactos levantados através da elaboração da Matriz de
impactos, relacionando-os com as medidas preventivas, mitigatórias ou
compensatórias.



Indicar propostas de medidas de mitigação e/ou compensação para os
impactos negativos sobre as Terras Indígenas Trocará e Trocará- Doação,
assim como, medidas de potencialização, no caso dos impactos positivos.

13



Analisar as áreas de influência direta a indireta do empreendimento sob a
ótica do componente indígena, considerando a possibilidade da existência
de outros locais mais adequados.



Diante das informações analisadas e dos impactos identificados, realizar
análise integrada quanto à viabilidade de instalação do empreendimento
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4

EQUIPE TÉCNICA

A seguir será apresentada equipe técnica responsável pela elaboração desde
estudo.
Quadro 1 – Equipe Técnica

Consultor

Formação
Profissional

Atribuição no ECI

Conselho de
Classe

Registro
IBAMA

Gabriela Leite
de Almeida
Prado

Bacharel em Ciências
Sociais com ênfase
em Antropologia
Social

Coordenação dos
estudos e elaboração
dos aspectos
antropológicos

N/A

7031189

Lígia Módolo
Pinto

Bióloga

Coordenação Geral do
Estudo de Impacto
Ambiental – EIA

072446/01-D

5186114

Leandro
Guimarães

Biólogo

Caracterização do meio
biótico na área de
abrangência do projeto

080185/04-D

3060669

Paulo Barros

Engenheiro
Ambiental

Caracterização do meio
físico na área de
abrangência do projeto

0704599317
CREA/DF

2033700
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5
5.1

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO
Plano de Trabalho

Este item do Plano de Trabalho apresenta a fundamentação teórico-metodológica
para a realização do Estudo de Componente Indígena referente ao processo Funai
08620.084066/2013-81. O desenvolvimento deste Estudo será subsidiado por
dados secundários referentes aos impactos para os meios físico e biótico e os
impactos de ordem social, econômica e cultural para os grupos indígenas
envolvidos e caracterizado pela interdisciplinaridade entre os conhecimentos das
ciências sociais e naturais sobre as populações Assuriri.
As TIs Assurini Trocará e Trocará Doação serão caracterizadas a partir da
descrição dos meios antrópico, biótico e físico e das inter-relações entre estes. A
área da abrangência do ECI circunscreve as áreas das TIs acima listadas, com
especial a TI Trocará localizada às margens do rio Tocantins, e atenção voltada
às relações destas com as regiões abrangidas pela previsão de impactos diretos
e indiretos indicados no EIA.
Para tanto, pretende-se utilizar dados secundários de fontes diversas através de
revisão sistemática da bibliografia pertinente a cada aspecto, pesquisa
cartográfica, levantamento e análise documental com fins de ampliar os
conhecimentos sobre as características do grupo étnico, seu histórico de contato
e o relacionamento com os órgãos e Instituições que os atendem, seu histórico em
processos de licenciamentos ambientais anteriores, sua forma de organização
social e política, características da sua família linguística e seu domínio do
português e os diferentes usos do território, principalmente no que se refere ao
uso do Rio Tocantins.
Faz-se necessário a consulta ao EIA do empreendimento e ao estudo feito pela
Associação de Apoio às Atividades do Programa Parakanã (AAPP) junto a
Eletronorte sobre os impactos da UHE de Tucuruí na Terra Indígena Trocará vinte
anos após a sua instalação, considerando este material um rico e pertinente ponto
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de partida para a avaliação do contexto mais atual em que se encontra a etnia com
relação a sua organização sociopolítica e seu uso do meio.
Em aspectos gerais norteadores, o caminho previsto para as atividades do estudo
segue os seguintes passos:


Diagnóstico socioambiental consolidado para a etnia envolvida, contendo a
caracterização da Tl, quanto aos aspectos territoriais, socioambientais e
demais informações relevantes que possam auxiliar na identificação dos
potenciais impactos decorrentes do empreendimento;



Levantamentos dos impactos do empreendimento sobre a TI e seus
habitantes do ponto de vista físico-biótico, sociocultural, econômico e
etnoecológico;



Tratativas anteriores entre os órgãos e a comunidade Assurini no decorrer
dos Processos de Licenciamento que já estiveram envolvidos;



Definição de Matriz de Impactos e elaboração de Quadro de Medidas
mitigadoras e/ou compensatórias com descrição do nexo causal.

Ressalta-se que no TR emitido pela FUNAI é solicitado como integrante do Plano
de Trabalho a apresentação de: termos de compromisso individual (com normas
de conduta), atestado médico e cartões de vacinação. Porém, como já citado, o
referido estudo utilizará apenas dados secundários, de acordo com o ofício
nº89/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI, de 15 de março de 2018. Desta maneira, como
não haverá coleta de dados nas áreas das Terras Indígenas no momento, estes
serão apresentados apresentados no período em que for realizado detalhamento
do PBAI e atualização, com dados primários, dos estudos apresentados.
5.2

Referencial para Meio Antrópico

Para a elaboração do ECI no que se refere ao meio Antrópico, a pesquisa será
realizada a partir de documentos, bibliografias pertinentes e pesquisa cartográfica.
Instituições como Funai, Secretária Especial de Saúde Indígena (SESAI) e Instituto

17

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) devem ser consultadas com vistas à
coleta de dados e informações relevantes para um diagnóstico consistente.
O objetivo da pesquisa é coletar o máximo de dados e informações possíveis
visando apresentar no ECI um histórico da comunidade indígena e suas práticas
culturais. As informações serão organizadas considerando as várias fontes
existentes e o período (época) em que foram elaboradas.
A abordagem analítica terá como pano de fundo as principais referências sobre a
história de contato dos Asurini nas contribuições de LARAIA & DAMATTA (1967),
LARAIA (1973), ARNAUD (1983) e ANDRADE (1992). No portal eletrônico Instituto
Socioambiental (ISA, 2010) e em CEDI (1985) encontra-se compilados boa parte
dos dados produzidos por estes autores. Informações mais atuais sobre a
realidade

contemporânea

deste

grupo

foi

apresentada

em

artigo

por

PEDRAZZANI e LEITÃO (2008).
Além deste material faz-se necessária o levantamento e a consulta a Estudos
técnicos elaborados nas últimas décadas envolvendo a etnia Assurini do Tocantins
em virtude de licenciamentos ambientais, tais como, as obras de pavimentação
das rodovias BR-230 e BR-422 e a construção da UHE Tucuruí. A consulta a estes
Estudos deverá trazer grande contribuição analítica sobre as transformações
socioambientais ocorridas com o povo Assurini.
Ainda no que diz respeito ao diagnóstico socioeconômico e cultural, embora não
esteja prevista coleta de dados primários nas TIs neste primeiro momento, é
premissa deste estudo que as informações obtidas deverão considerar a
organização do povo Assurini, suas práticas tradicionais e suas dinâmicas
culturais.
5.3

Referencial para Meios Físico e Biótico

Para caracterização dos meios físicos e bióticos serão utilizadas como principal
fonte as informações constantes no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) elaborado
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para o licenciamento do empreendimento, no que se refere às intervenções sobre
o Rio Tocantins e suas consequências, com vistas a atender aos itens do Termo
de referência. Outras instituições poderão ser consultadas, caso necessário,
como: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); Agência Nacional de Água
(ANA); IBGE, Instituto Chico Mendes (ICMBio), Ministério do Meio Ambiente
(MMA).
Através da análise cartográfica será possível verificar questões relacionadas a
caracterização da flora, formas de ocupação do solo, áreas degradadas, de modo
a identificar as vulnerabilidades ambientais a que estão expostas as TIs em
Estudo. Todas as análises apresentadas deverão seguir metodologias já utilizadas
pelas instituições que atuam na coleta de dados e tratamento e acompanhamento
das situações relevantes para estes meios.
No que se refere especificamente à pesquisa e o mapeamento dos recursos
hídricos, serão obtidas informações, principalmente, a partir de dados contidos no
EIA, tendo em vista que para sua elaboração foram realizadas coleta de dados
primários.
5.4

Avaliação de Impactos – Elaboração da Matriz de Impactos

A partir da caracterização do empreendimento e do diagnóstico ambiental, serão
identificadas as ações potencialmente geradoras de impactos ambientais
decorrentes das fases de planejamento, instalação e operação da Dragagem e
Derrocamento da Via navegável do Rio Tocantins (VNT), tendo por base a Matriz
de Impactos Ambientais preparada pelo DILIC/IBAMA2, o qual também será usada
no EIA-RIMA do empreendimento VNT.

Em meio a algumas iniciativas recentes voltadas ao fortalecimento do licenciamento ambiental, o
IBAMA/Dilic recebeu recursos do Banco Mundial para a contratação de consultoria para a
elaboração de matrizes de impactos ambientais por tipologia de empreendimento, sob o
licenciamento ambiental federal. Os estudos, desenvolvidos em conjunto com a equipe da Dilic,
foram realizados pelo Consórcio Arcadis-Lidia Lu Consultoria (2015) e resultaram em matrizes por
tipologia de empreendimento.
2
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A Matriz de Impacto deverá apresentar a seguinte estrutura:
Matriz de Impactos e Medidas de Compensação/Mitigação
Fase do Empreendimento
Impacto
Atividade/Aspecto Ambiental
Natureza
Ordem (ou origem)
Abrangência Espacial
Prazo de ocorrência (temporabilidade)
Duração
Reversibilidade
Cumulatividade
Sinergismo
Probabilidade de Ocorrência
Magnitude (ou intensidade)
Relevância (ou importância) do impacto
Medidas
Fonte: Modificado de Arcadis/Lidia Lu consultoria Econômica Ambiental, 2015 apud Sanchez, 2013.
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A Matriz de Impactos apresentada no ECI deverá ser atualizada na próxima etapa
do licenciamento ambiental, durante a fase de elaboração e detalhamento do
Plano Básico Ambiental Indígena como condicionado pela FUNAI, ocasião em que
o ECI será apresentado aos Asurini garantindo o protagonismo das comunidades
indígenas (OIT nº169 Sobre Povos Indígenas e Tribais)3.

3

De acordo com o ofício nº89/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI, de 15 de março de 2018
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6

RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS

No que se refere as etapas para elaboração do Componente Indígena do Estudo
de Impacto Ambiental, apresenta-se a seguir as atividades a nível macro a partir
deste Plano de Trabalho. É importante ressaltar que ao longo do processo as
atividades podem acontecer de forma que as atividades se adequem ou se
complementem.
Plano de Trabalho


Elaboração do Plano de Trabalho para Elaboração do Estudo do
Componente Indígena (ECI);



Análise e aprovação pelo DNIT;



Analise e aprovação pela FUNAI;

Estudo do Componente Indígena


Elaboração do ECI, a partir de dados secundário;



Análise e aprovação pelo DNIT;



Análise e aprovação pela FUNAI.

A seguir será apresentado detalhamento das atividades a serem realizadas para
elaboração do ECI.
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6.1

Pesquisa de Dados Secundários

Atividade referente ao levantamento de dados secundários variados, que vai
desde os momentos iniciais, após aprovação do Plano de Trabalho, até a
elaboração da versão preliminar do ECI e inclui a pesquisa, leitura e
sistematização de fontes secundárias, podendo incluir revisão da bibliografia
etnográfica sobre os Assurini e relatórios técnicos produzidos por órgãos
governamentais.
Ao longo do processo de pesquisa bibliografia, havendo a necessidade de consulta
ao acervo da FUNAI, o DNIT deverá informar oficialmente à Funai quem será o
técnico responsável do Consórcio DTA Engenharia/O’Martin a realizar a pesquisa.
6.2

Sistematização de Informações

Esta etapa compreende em reunir todas as informações, verificar o atendimento
aos tópicos exigidos no Termo de Referência emitido pela FUNAI e discutir com a
equipe técnica os impactos e medidas.
6.3

Elaboração da Versão do ECI

Após a sistematização e discussão dos impactos e medidas a equipe passará à
elaboração do ECI que será protocolado na FUNAI. Como neste momento não há
apresentação à comunidade, não há versão preliminar do produto
Assim, o estudo deverá apresentar:


Detalhes do empreendimento e sua localização em relação à Terra
Indígena – devem ser apresentados mapas, coordenadas, detalhamento do
projeto de engenharia da obra e outros;



Todo detalhamento metodológico para elaboração do estudo;



Informações sobre a Terra Indígena;



Caracterização dos impactos ambientais e socioculturais;



Sinergias existentes com outros empreendimentos;
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Identificação de impactos a partir da característica do empreendimento e
das informações sobre as práticas da comunidade Assurini;



Proposições de medidas mitigadoras e/ou compensatórias para os
impactos identificados;

6.4

Resumo das Atividades

Quadro 2 – Quadro Resumo de Atividades do Plano de Trabalho
Atividade

Objetivo

Pesquisa de dados secundários

Levantamento das informações. Responsável: empresa
contratada.

Sistematização das informações

Avaliação e Discussão dos impactos. Responsável:
empresa contratada.

Elaboração da Versão do ECI

Cumprir o TR da FUNAI. Responsável: empresa contratada

Entrega do produto ao DNIT

Entrega do produto para avaliação do empreendedor e
possíveis solicitações. Responsável: empresa contratada.

Apresentação do Produto ao
DNIT

Apresentação à Coordenação Geral de Meio Ambiente do
DNIT. Responsável: empresa contratada.

Protocolo na FUNAI

O DNIT é responsável pelo protocolo na FUNAI.

Reunião de apresentação do
produto na FUNAI

Caso a FUNAI e DNIT considerem necessário, a equipe da
empresa contratada participará de reunião para
apresentação do produto.

Aprovação do Produto

Responsável: FUNAI
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7

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O cronograma de atividades foi elaborado considerando que o estudo será
realizado a partir de dados secundários.
Atividades

Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Elaboração do Plano
de Trabalho
Avaliação do DNIT
Avaliação da FUNAI
Ajustes do Produto
(caso solicitado)
Elaboração do
Estudo do
Componente
Indígena
Avaliação do DNIT
Avaliação da FUNAI
Ajustes do Produto
(caso solicitado)
Entrega da Versão
Final
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8

RESULTADOS, METAS, INDICADORES E PRODUTOS

De acordo com o que foi apresentado neste Plano de Trabalho, o produto final
esperado é a elaboração do Estudo do Componente Indígena (ECI) das Terras
Indígenas Trocará e Trocará Doação, do povo Assurini, referente ao processo de
licenciamento ambiental do empreendimento Dragagem e Derrocamento da Via
Navegável do Rio Tocantins (VNT).
O estudo deverá responder ao Termo de Referência emitido pela FUNAI que
apresenta a seguinte estrutura:
I. Identificação do Empreendedor, da Empresa Consultora e dos Profissionais
Responsáveis pela realização dos Estudos;
II. Localização Geográfica do Empreendimento em Relação às Terras
Indígenas;
III. Metodologia e Marcos Legais;
IV. Dados Gerais das Terras Indígenas;
V. Caracterização dos Impactos Ambientais e Socioculturais sobre as Terras
Indígenas e Entorno decorrentes do Empreendimento;
VI. Alternativas Locacionais;
VII.

Matriz de Impactos e Medidas/Programas de Mitigação, Controle e

Compensação;
VIII.

Análise de Viabilidade.
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8.1

Metas e Indicadores

A seguir será apresentado quadro com as metas e indicadores deste Plano de
Trabalho

para

elaboração

dos

Estudos

do

Componente

Indígena

do

empreendimento Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins
(VNT).
Quadro 3 – Quadro de Metas e Indicadores
Produto

Estudo do
Componente
Indígena (ECI)

Metas
- Elaborar um diagnóstico sobre o
povo indígena Assurini das Terras
Indígenas Trocará e Trocará
Doação a partir de dados
secundários;

Indicadores

- Relação de documentos consultados;
- Atas de reuniões com outras
instituições que atuem nas TIs;

- Construir Matriz de Impactos
- Ofícios encaminhados às outras
apontando os impactos e propondo
instituições pelo empreendedor para
ações de mitigação, controle ou
solicitação de documentação e reunião.
compensação.
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10 ANEXO
10.1 ANEXO I - CURRÍCULO DOS PROFISSIONAIS
Apresenta-se aqui o currículo dos profissionais envolvidos na elaboração do
Estudo do Componente Indígena das obras de Dragagem e Derrocamento da Via
Navegável do Rio Tocantins:

30



Responsável pela Coordenação dos Estudos e Elaboração dos
Aspectos Antropológicos

Gabriela Leite de Almeida Prado
CTF IBAMA: 7031189
Fone: (11) 984987375
E-mail: gabiriela@gmail.com
Qualificações Profissionais
Consultoria antropológica para elaboração de Relatório Expedito Parcial de dados
secundários relativos ao Componente Indígena do Processo de Licenciamento
Ambiental do Projeto Verde A��
ntico Energia na Baixada Santista envolvendo
comunidades indígenas Guarani, realizado em novembro e dezembro de 2017.
Consultoria antropológica prestada ao DNIT BSB, durante os meses de julho a
outubro de 2017, em virtude do Licenciamento Ambiental da Pavimentação da BR230/PA envolvendo estudos de contextualização, reuniões de planejamento,
produção e adequação de conte�do ao perfil étnico Parakanã Ocidental e Oriental,
condução e acompanhamento de tratativas em reuniões do Programa de
Comunicação Social do Plano Básico Ambiental do Componente Indígena deste
licenciamento na Terra Indígena Parakanã/PA, sistematização e análise de
resultados e produção de relatórios.
Analista ambiental indigenista contratada em abril de 2011 pela CNEC
WorlayParsons para fortalecimento Institucional do quadro da FUNAI –
Coordenação Regional de Belém, atuante em Altamira no contexto de
licenciamento da construção da UHE Belo Monte. Suas funções incluíram
atendimento aos indígenas da etnia Mebengokré-Xikrin na unidade da FUNAI
situada na cidade de Altamira/PA; elaboração, planejamento e acompanhamento
de projetos em diversas áreas adequadas ao perfil indígena; registros fotográficos,
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pesquisas e levantamentos para etnomapeamento e relatórios de caracterização
da Terra Indígena Trincheira Bacajá para o Plano Anual de Trabalho de 2012 do
���o

de

Etnodesenvolvimento

e

Gestão

Ambiental

NEGA/FUNAI;

acompanhamento do planejamento de ações para fortalecimento das atividades
culturais e produtivas; acompanhamento dos conflitos territoriais da Terra Indígena
Trincheira Bacajá; rotina de expedições a campo nas oito aldeias da TITB e
preparação de logística de atuação; planejamento de ações e agenda de
atividades dos projetos da FUNAI e de parceiros como TNC para a PNGATI;
elaboração de relatórios de atividades; suporte para fundação e acompanhamento
das associações indígenas e seus projetos de valorização da cultura – festejos e
ritos, confecção de artesanato, atividades produtivas, entre outros.
T��anos de atuação com Projetos Sociais. Experi�ncia em planejamento,
acompanhamento e gerenciamento de projetos sociais nas áreas de educação,
cultura e sa�de.
Na Oscip ImageMagica, coordenou os projetos “Escola do Olhar” (projeto de
formação cidadã através da fotografia artesanal - parceria com escolas p�blicas),
“Sa�de e Cultura” (projeto de humanização hospitalar através da atividades
pedagógicas utilizando a fotografia como ferramenta) e “Casa e Cuidados” (projeto
de livro e vídeo documentário sobre a A���
ncia Domiciliar no Brasil),
desenvolvendo as etapas de planejamento estratégico, articulação de parcerias,
desenvolvimento

metodológico,

pesquisa,

gerenciamento

de

equipes,

implementação e acompanhamento de cada fase do projeto, elaboração de vídeos
demonstrativos das atividades como parte do fechamento de cada projeto.
Também responsável pela representação da entidade junto aos parceiros e pela
elaboração de relatórios de desempenho. Entre 2008 e 2010 estes projetos
envolveram 08 Escolas P�blicas do Estado de São Paulo e fora dele, mais de 35
hospitais do Brasil, 04 Ong’s internacionais e atenderam cerca de 3500
participantes.

32

Em 2008, também na ImageMagica, atuou como assistente do ���o
Documentário. Acompanhou o fotógrafo André François, fundador e presidente da
Organização ImageMagica, no desenvolvimento de seu documentário que
registrou aspectos sobre situação da sa�de no Brasil. Entre suas atribuições
estavam o trabalho de pesquisa e prospecção de campo, captação de imagens
(foto e vídeo) e áudio, organização e arquivo do material captado e inscrição em
p��ios.
Entre 2007 e 2008, participou como assistente do pesquisador Mauricio Torres em
levantamento de ocupação da Reserva Extrativista do Rio Irirí na região da Terra
do Meio/ PA e seu entorno, bem como as grilagens de terra na área. ISA (Instituto
Socioambiental) em parceria com o Ibama de Altamira/PA.
Atuante do Napra (N�cleo de Apoio a População Ribeirinha da Amaz�nia) em
2007, participando de expedição para Rond�nia, na região do Baixo Madeira, na
comunidade ribeirinha São Carlos do Jamari, integrando a equipe de Educação e
Cultura. Lá, desenvolveu projetos com jovens através de Educação Popular e
realizou visita a Reserva Extrativista do Lago do Cuniã para coleta de informações
para diagnóstico e relatório de atividades da Organização.
Ainda em 2007, realizou estágio acompanhando Equipe de Consultoria no
oferecimento de curso de Gestão de Projetos e Planejamento Estratégico através
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, com parceria da FEAGLE e
apoio do SASK (F��
ndia) em duas comunidades da Gleba do Lago Grande no
Pará durante o��s de agosto 2007.
Participou de Projeto de Cinema contemplado pelo edital de Pontos de Difusão
Digital do Ministério da Cultura, vinculado ao programa de extensão da UFSCar e
Prefeitura de São Carlos; atuando em pesquisas historiográficas, imagéticas e
história oral durante o ano de 2007.
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Como voluntária, desenvolveu e ministrou oficinas de cultura popular envolvendo
história, m�sica, dança e confecção de instrumentos musicais com crianças e
jovens da comunidade periférica de Campinas – na Casa de Cultura Tainã, entre
2002 e 2004.
Trabalhou em empresas de pesquisa de mercado em trabalhos pontuais entre
2000 e 2002.
Experi�ncia Profissional
Consultora em Ci�ncias Sociais com �nfase em antropologia – atuação em
projetos de diferentes segmentos. De jan/2007 – atual.
FUNAI – Fundação Nacional do �dio – Indigenista especializada – de abril/2011
– agosto/2013.
Oscip ImageMagica – organização que desenvolve projetos sócio-culturais através
da fotografia em seus diferentes suportes.
Coordenadora de Projetos do��cleo Educacional – de janeiro/2010 a fev/2011.
Assistente de Coordenação do��cleo Educacional – de fev/2009 a dez/2009.
Assistente de Coordenação do��cleo Documentário – de jul/2008 a jan/2009.
Formação Acad�mica
Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC-Campinas. Pós-graduação
Stricto Sensu em Psicologia. Pesquisa sobre o oficio de parteiras quilombolas do
Vale do Ribeira. Em andamento.
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar. Bacharelado em Ci�ncias Sociais
com �nfase em Antropologia Social, iniciado em 2003 e concluído em 2007.
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Iniciação Científica desenvolvida com bolsa aprovada pela CNPq abordando o
tema Sociabilidade Infanto-juvenil na Periferia, envolvendo trabalho de campo e
pesquisa teórica 2005/2006.
Outras Atividades
I Seminário de Etnodesenvolvimento: Desafios para povos e comunidades
tradicionais, promovido pela Universidade Federal do Pará em Altamira/PA, agosto
de 2012.
Oficina sobre o Programa de aquisição de alimentos - PAA, Programa Nacional de
alimentação escolar - PNAE e Programa de garantia do preço mínimo – PGPM,
oferecida pela CONAB em parceria com o ICMbio, agosto de 2012.
Primeiro Encontro de Educação Escolar Indígena do Médio Xingu, Altamira/PA,
novembro de 2011.
Seminário de Pesquisa Multidisciplinar e Estratégias de Sustentabilidade para
�reas Protegidas na Bacia do Xingu, promovido em parceria do ISA, UFPA, FVPP
e Environmental Defense Fund, Altamira/PA, outubro de 2011.
Curso virtual “Educação Para a To��
ncia: Contribuições Psicanalíticas”,
oferecido pelo Centro de Estudos sobre Psicanálise e Intole��
cia – CEPI, e o
Laboratório de Estudos sobre Into��
ncia da Universidade de São Paulo –
LEI/USP. De 25 de outubro a 10 de dezembro de 2010.
Curso básico em edição de vídeo no programa Final Cut em setembro e outubro
de 2008.
8a Confe��
cia Internacional do Documentário, com tema Documentário
Experimental, de 2 a 4 de abril de 2008, promovido por uma parceria entre Cinusp,
Sesc São Paulo e Festival It’s All True 2008.
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Oficina de Gestão de Projetos e Planejamento Estratégico no Pará, agosto de
2007.
Apresentação de pesquisa desenvolvida abordando o tema Sociabilidade Infanto
juvenil na Periferia, no XIV Congresso de Iniciação Científica da Universidade
Federal de São Carlos, outubro de 2006.
Colóquio Internacional Foucault promovido pelo Departamento de História do
Instituto de Filosofia e Ci�ncias Humanas da Universidade Estadual de Campinas
-Unicamp, novembro de 2005.
Curso sobre Metodologia e Pesquisa de Folclore oferecido pela Casa do Lago da
Universidade Estadual de Campinas-Unicamp, agosto de 2004.
Idiomas
Ing��W
Intermediário.
Espanhol: Leitura avançada e conversação básica.
Informática
Microsoft Office
Photoshop e InDesign básico
Ferramentas de edição de vídeo (Final Cut e Adobe Premiere)
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Responsável pela Coordenação Geral do Estudo de Impacto Ambiental
- EIA

LÍGIA MÓDOLO PINTO
CRBio 072446/01-D

 Graduação em Biologia Marinha – Universidade Santa Cecília/UNISANTA –
2009
 Licenciatura em Ciências Biológicas – Universidade Estadual do Norte do
Paraná/UENP – 2010
 Pós-Graduação MBA em Sistema de Gestão Integrada – SGI – Universidade
Santa Cecília/UNISANTA – 2011

ATIVIDADES PROFISSIONAIS
 DTA ENGENHARIA S/C LTDA (2010-Atual)
Gerente de Meio Ambiente/ Responsável Técnica junto ao CRBio

 Coordenação adjunta do monitoramento da do EIA/RIMA; PBA; RCA,
incluindo a avaliação da qualidade das águas costeiras e dos sedimentos
marinhos, da biota aquática marinha e ictiofauna, das aves migratórias, do
Píer IV, para a VALE;
 Elaboração do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental
EIA/RIMA do Terminal Marítima da Vale em Anchieta – ES;
 Elaboração do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental
EIA/RIMA da Base Portuária do E&P da Petrobrás, no município de Anchieta
– ES;
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 Licenciamento das obras de dragagem do estaleiro da Wilson Sons, no Porto
de Santos;
 Coordenação dos estudos ambientais para o licenciamento do terminal
marítimo de celulose e pellets da Suzano no Porto do Itaqui, MA;
 Monitoramento Ambiental da Área de Descarte de Material Dragado e
Adjacência do Porto de Santos, envolvendo campanhas mensais de coleta
de amostras de água e sedimentos: Monitoramento da qualidade dos
sedimentos da área sob a influência da pluma de material dragado;
Monitoramento da qualidade da água de fundo; Monitoramento da qualidade
da água de coluna; Monitoramento da pluma de material dragado;
Monitoramento das comunidades demersais-bentônicas e área sob
influência da pluma de material dragado; Biomonitoramento em ambiente
marinho da bioacumulação de contaminantes por exposição controlada de
moluscos bivalves; Monitoramento das comunidades de fundo consolidado
(costão

rochoso)

sob

influencia

da

pluma

de

material

dragado;

Monitoramento das comunidades bentônicas de fundo não consolidado na
área sob influencia da pluma de material dragado e consolidação dos dados
relativos ao período monitorado;
 Implementação,

gerenciamento

e

acompanhamento

dos

programas

ambientais, incluindo o monitoramento da qualidade da água (superficial,
subterrânea e oceânica), através de coleta de amostra, análise físicoquímicas e avaliação dos resultados conforme parâmetros estabelecidos na
Resolução CONAMA 357/05, no porto de Imbituba - SC, para o TECON
Imbituba S/A;
 Coordenação do Monitoramento Ambiental das obras de dragagem do Porto
de Paranaguá envolvendo coleta de amostras de água, sedimentos, biota
aquática, análises físico-químico e ecotoxicológico. Plano de educação
ambiental, modelagem hidrodinâmica da Pluma de Sedimento para a APPA
– Associação de Portos de Paranaguá e Antonina (2012-2013);
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 Monitoramento Ambiental da qualidade dos efluentes das estações de pré
condicionamento e dos emissários dos sistemas sanitários dos municípios de
Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Monitoramento das águas e
sedimentos resultantes da ampliação do sistema de esgoto Projeto Onda
Limpa para a SABESP;
 Análise de densidade e diversidade de fictoplânton e zooplâncton e
comunidades bentônicas de fundo inconsolidado.
 Coordenação adjunta do estudo ambiental para a regularização ambiental do
porto organizado de santos bem como da UHE de Itatinga (Bertioga/Sp) –
CODESP.
 Coordenação do Monitoramento Ambiental de operação do Viaduto da Santa
localizado na Avenida Perimetral do Porto Organizado de Santos após a
execução das obras de melhorias – Margem Direita - CODESP;
 Implementação,

Acompanhamento

e

Fiscalização

dos

Programas

Ambientais definidos no Plano Básico Ambiental, elaborado com base nos
Estudos Ambientais, referente à melhoria do Sistema Viário do Porto de
Santos, contemplando a Avenida Perimetral da Margem Esquerda, 2013.
 Coordenação geral do Gerenciamento Ambiental das obras de dragagem de
aprofundamento e de derrocagem do Canal de acesso, bacia de evolução e
berços de atracação do Porto de Vitória, monitoramento da dispersão de
pluma e feição resultante do descarte na área de bota-fora, perfilagem praial,
incluindo: monitoramento da vazão e do aporte sedimentar nos contribuintes
químicos; monitoramento batimétrico na Baía de Vitória e bota-fora;
levantamento sedimentológico; campanhas físico-químicas da água e
campanhas meteo-oceanográficos e monitoramento da qualidade do
pescado, programa de educação ambiental no Porto de Vitória, para a
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA;
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 Coordenação dos Estudos Ambientais do Terminais Ponta Negra Ltda,
incluindo EIA Rima, audiências públicas e condicionantes da fase entre LP e
LI;
 Estudos e Licenciamentos Ambientais, Legais; Estudos Técnicos /
Estratégicos; Projetos de Engenharia do empreendimento do Porto Privativo
no município de presidente Kennedy – ES, para a Ferrous Administração
Portuária Ltda;
 Coordenação do Estudo Ambiental para fundeio de Monobóias Marítimas no
município de Guarujá-SP.
 Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA) visando a aprovação junto aos órgãos governamentais
do projeto de um terminal privativo marítimo com 2 píeres de atracação, tipo
offshore para a exportação de minério de ferro, na região abrangida pelo
Município de Mangaratiba – RJ, para a Ferrous Logística Ltda;
 Coordenação dos estudos ambientais visando licenciamento de Hidrovia,
considerando a dragagem e derrocagem no trecho a jusante da eclusa de
Nova Avanhandava, dentro do reservatório de três irmãos – DH –
Departamento Hidroviário.
 Elaboração de RAP para licenciamento de Hidrovia, considerando a
dragagem e derrocagem no trecho de Botucatu e Conchas, localizado no
reservatório de Barra Bonita – DH – Departamento Hidroviário.
 Coordenação adjunta dos estudos ambientais / socioambientais para
avaliação do empreendimento – Base Offshore de Guarujá-SP, para a
Petrobras, contrato n.°2050.0071074.11.2;
 Coordenação do Monitoramento Ambiental das obras de dragagem do Porto
de Paranaguá envolvendo coleta de amostras de água, sedimentos, biota
aquática, análises físico-químico e ecotoxicológico. Plano de educação
ambiental, modelagem hidrodinâmica da Pluma de Sedimento para a APPA
– Associação de Portos de Paranaguá e Antonina;
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 Coordenação do Monitoramento Ambiental das obras de dragagem do Porto
de Paranaguá envolvendo coleta de amostras de água, sedimentos, biota
aquática, análises físico-químico e ecotoxicológico. Plano de educação
ambiental, modelagem hidrodinâmica da Pluma de Sedimento para a APPA
– Associação de Portos de Paranaguá e Antonina;
 Execução dos serviços de Levantamento de dados existentes para
elaboração de relatório de atendimento à LO 2037/12 (Licença de Operação)
destinados à Ecoporto Santos;


Coordenação do RAS e Processo de Autorização de Dragagem de
aproximadamente 13.000m³ de sedimento a ser disposto no PDO,
proveniente da dragagem do berço de atracação do Terminal Marítimo da
Cutrale, no Porto de Santos, SP;

 Coordenação do Programa de Captura, resgate e soltura em uma frente de
supressão para VLI/Vale em Cubatão – SP;
 Coordenação do levantamento fitossociológico e faunístico, bem como a
realização da avaliação de qualidade do solo e da água subterrânea na área
a ser utilizada como estacionamento de caminhões na avenida Augusto
Barata, s/nº, no bairro da Alemoa, no município de Santos;
 Coordenação da implantação e execução do programa de monitoramento
ambiental das áreas dragadas, do perfil praial, do ecossistema de manguezal
e das áreas de disposição oceânica (área antiga e polígono de disposição
oceânica-PDO) de materiais dragados na região do Porto de Santos;
 Coordenação do Monitoramento Ambiental da área de influência do
emissário submarino do Araçá, no município de São Sebastião – SP;
 Diagnóstico ambiental da biota aquática da baía de São Marcos. São Luis –
Maranhão;
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 Diagnóstico ambiental preliminar da biota aquática do estuário de SantosGuarujá visando a implantação de uma base portuária com heliporto no
Guarujá-SP para a Petrobrás, 2013;
 Monitoramento ambiental da área de influência do emissário submarino do
Araçá, no município de São Sebastião – SP;
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Responsável pela Caracterização do Meio Biótico na Área de
Abrangência do Projeto

Leandro Fernandes Guimarães
CRBio: 080185/04-D
IBAMA-CTF: 3060669
Fones: (61) 992377448; 99132 8386; 3546263
E-mail: leandrofergui@yahoo.com.br
Experiências Profissionais
TORC VIA – Fortaleza/CE. De mar/2018 - atual
Biólogo Geral.
FUNDA��O IPIRANGA – Altamira/PA. De set/2016 a nov/2017
Coordenador Sênior do programa Gestão Territorial.
ARCADIS LOGOS – Altamira/PA. De mar/2015 a set/2015
Analista Ambiental / Coordenador substituto do programa de resgate de abelhas
nativas da Amaz�nia/ Resgate e enriquecimento nutricional e manejo de co�nias
de melíponas.
BIOTA S�� �b
S AMBIENTAIS a serviço do DNIT (BR 101 – Sul da Bahia). De
set/2014 a out/2014
Biólogo Pleno.
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KORION CONSULTORIA AMBIENTEL a serviço do VALEC (Ferrovia Norte/Sul)
Paranaiguara/GO. Jun/2014
B��
ogo Pleno.
VERTHIC – Altamira/PA. De ago/2013 a mar/2014
Biólogo��
nior.
�����

HOLLUS - MRS / DNIT – BR 230 Transamaz�nica/PA. De jul/2013

a ago/2013
Biólogo S�nior.
AMBIENTARE S�� �b
S EM MEIO AMBIENTE PORTO TUP/ HIDROVIAS –
Barcarena/PA. De ago/2013 a out/2013
Biólogo S�nior.
IRRIPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO AGR��i
A LTDA

– São

Gotardo/MG. De mai/2013 a jun/2013
Biólogo Pleno.
INTERCOOP SERVI�OS - UHE MAU� – CONSORCIO CRUZEIRO DO SUL /
COPEL – Te���ç
Borba/PR. De ou/2012 a jan/2013
Biólogo S�nior.
ECOLOGY BRASIL – LINHA DE TRANSMISS�O SANTO ANTONIO ENERGIA
LT- MADEIRA – Porto Velho/RO – Araraquara/SP. De fev/2012 a out/2012
Biólogo Pleno.
ARCADIS TETRAPLAM – Porto Velho/RO. De jun/2011 a out/2011
Biólogo Pleno.

44

G2SA GE��SICA – Uberl�ndia/MG. De set/2007 a 2018
Técnico Especializado.
BRAVO BRASIL SA – Uberl�ndia/MG. De mar/2003 a out/2007
Supervisor de produção/ Supervisor comercial.
Formação Acadêmica
Graduação em Ciências Biológicas no Centro Universitário do Triângulo – UNITRI.
Uberlância/MG. Concluído em 2010.
Publicaç�É
s:
CORDEIRO, G. D.; Rafael Martins FRANCO; COSTA, L.; ���� ES, L. F.
PROCEDIMENTOS PARA O RESGATE DE NINHOS DE ABELHAS (APIDAE:
MELIPONINI) EM A��b
S DE DESMATE. In: XXVII SNGB, 2011, Rio de Janeiro.
II SIBE - SIMP�p
IO INTERNACIONAL DE BARRAGENS ENROCAMENTO,
2011.
COSTA, LUCIANO; FRANCO, RAFAEL; ���� ES, LEANDRO; VOLLET
NETO, AYRTON; SILVA, FILIPI; CORDEIRO, GUARACI DURAN. Rescue of
Stingless bee (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) nests: an important form of
mitigating impacts caused by deforestation. Sociobiology, v. 61, p. 554-559, 2015.
Cursos
Agricultura Sintrópica 32h – com Ernst Gotsch em Alto Paraíso GO – Dezembro
2017.
Credenciamento Técnica e Extensão Rural (ATER) – Fomento a Assist�ncia
Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares - Caixa Econ�mica Federal
CAR Cadastro Ambiental Rural
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Técnico em Elet��
ica SENAI Uberl�ndia MG
Direção Defensiva pela CWS Treinamentos e Consultorias– Altamira Pará Direção
Off Road pela CWS Treinamentos e Consultorias – Altamira Pará
MBA em Ge��
cia de Processos Produtivos – Universidade de Udine/ Snaidero
engineering trading - Udine/ Mayano - Italy
Informática:
ARCGIS
GPS Trackmaker
AutoCad/ 2D e 3D
Office – Avançado.
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Responsável Pela Caracterização Do Meio Físico Na Área De
Abrangência Do Projeto

Paulo Rodrigo Alves De Barros
Telefone: (061) 9 8120 1507
E-mail: barros.pra@gmail.com
Formação Acadêmica
Graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Católica de Brasília.
Concluído em 2007.
Pós Graduação em Solo e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Lavras.
Concluído em 2009.
Arquitetura – em andamento.
Área de atuação
• Especialista Ambiental. • Serviços De Consultoria Para Assessoria Técnica E De
Apoio Legal Na Área De Meio Ambiente • Elaboração E Execução De Estudos,
Programas E Projeto Ambientais Objetivando O Licenciamento Ambiental, Em
Suas Diversas Etapas De Empreendimentos Dos Setores Públicos E Privado
Junto Às Instituições Ambientais. • Avaliação De Riscos E Impactos Ambientais; •
Planejamento E Desenvolvimento Regional E Urbano; • Poluição Ambiental; •
Saneamento Ambiental; • Conservação E Recuperação Ambiental; •
Modelamento Ambiental; • Caracterização Ambiental; • Tratamento De Resíduos
(Sólidos Líquidos E Gasosos); • Geoprocessamento; • Gestão E Supervisão
Ambiental; • Auditoria Ambiental; • Educação Ambiental. • Perícia Ambiental
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Experiências Profissionais
CONSÓRCIO ACCENTURE/DYNATEST - DNIT - De jun/2015 a abr/2018
Engenheiro Ambiental – Coordenação Geral de Meio Ambiente CGMAB/DNIT
GEOPROCESSAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES DO
OESTE DA BAHIA. De mar/2009 a jul/2009
Coordenação de cadastramento.
HORIZONTE ENGENHARIA AMBIENTAL.De jun/2007 a fev/2009
Técnico e Coordenador de Meio Físico e Geoprocessamento.
GEOLÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL. De dez/2005 a jun/2007
Atividades Exercidas
• Levantamento de dados primários para suporte e elaboração de Diagnóstico
Ambiental de Meio Físico e validação da base utilizada no Geoprocessamento; •
Realização de testes físicos de solo (condutividade hidráulica, densidade global,
umidade gravimétrica, resistência mecânica à penetração);
• Elaboração de mapas em ambiente Envi 3.0, ArcGis 9.x, ArcView 3.2 e
AutoCad; • Elaboração de mapas temáticos para análise ambiental: declividade,
altimetria, pedologia, geomorfologia, geologia, hidrografia e interferência com
unidades de conservação; • Manipulação de Base SICAD para análise
ambiental; • Elaboração de relatório fotográfico; • Georefereciamento de
imagens; • Participação em visitas técnicas a campo; • Monitoramento e análise
de dados obtidos, como base para estudos ambientais.
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TOPOCART ENGENHARIA E AEROLEVENTAMENTO. De dez/2004 a dez/2005
• Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental EIA / RIMA do
empreendimento denominado Parque Tecnológico Capital Digital. • Estudo
Ambiental para Lançamentos de Sistema de Drenagem Pluvial e seus respectivos
Programas de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). NOVACAP.
• Elaboração de mapas temáticos em ambiente ARCVEIW 3.2 e ARCGIS 8.3, a
partir de ortofotocarta, para orientação em visitas a campo e ilustração de Estudos
Ambientais. • Acompanhamento e coordenação de equipes em levantamentos de
dados referentes à sondagem a trado, e coleta de amostras para análise e
interpretação de amostras.
• Acompanhamento à equipe a campo, para elaboração de Inventário Florístico.
TC/BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA. De jun/2004 a dez/2004.
• Organização e cadastramento de projetos encerrados pela empresa, para a
biblioteca da unidade de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. • Envio e
acompanhamento de termos de referência e propostas de licitação, junto a
prefeituras de estados que possuem vínculo com a empresa.
• Acompanhamento de equipes na elaboração de propostas e de produtos gerados
pela empresa. • Experi�ncia de computação em Word, Excel e PowerPoint. •
Experiência em software geográfico: ARCVIEW 3.2, ENVI 3.1, ARCGIS 8.3 e
AUTO CAD.
Atividades Extracurriculares
– Palestras Proferidas –
Mercado de Trabalho de Engenharia Ambiental.
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ENGENHARIA NO OESTE BAIANO - Exercício Profissional e o Mercado de
Trabalho – Universidade Federal da Bahia / UFBA. Apresentação dia 29 de abril
de 2009. Barreiras, Bahia.
Audiência Pública.
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – Implantação e Pavimentação da BR
317/AM, sub-trecho entre Boca do Acre – AM e a divisa entre os estados do
Amazonas e Acre. Apresentação dia 03 de junho de 2009. Boca do Acre,
Amazonas.
Reunião de Apresentação do EIA/RIMA e Estudo Etnoecológico da BR 317/AM às
Lideranças

Indígenas. Estudo

de

Impacto

Ambiental

–

Implantação

e

Pavimentação da BR 317/AM, sub-trecho entre Boca do Acre – AM e a divisa entre
os estados do Amazonas e Acre. Apresentação dias 18 e 19 de junho de 2009.
Boca do Acre, Amazonas.
Informática
• Sistema de Informações Geográficas (SIG);
• AutoCad;
• Pacote Microsoft office.
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10.2 ANEXO II – OFÍCIO Nº 89/2018/CGLIC/DPDS-FUNAI
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10.3 ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA
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11 TERMOS DE COMPROMISSO INDIVIDUAL (COM NORMAS DE CONDUTA)
ATESTADO MÉDICO E CARTÕES DE VACINAÇÃO.
Os documentos dos profissionais que irão realizar as atividades de campo serão
apresentados no momento em que for realizado detalhamento do PBAI e
atualização, com dados primários, dos estudos apresentados.
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Sede do DNIT em Brasdia/DF
CGMAB
Setor de Autarquias Norte Quadra 3 Lote A - Bairro
Asa Norle) CEP 70040-902
Brasilia/DF )Telefone. 61-3315-8467
)

)

Ofimo n'7872/2018/CEPASVCGMAB/DPP/DNIT

SEDE DNIT

Brasiba/DF, 10 de outubro de 2018

As aSenbonaaScnbora
MARIA JANETE ALBUQUERQUE DE CARVALHO
Coordenado a Gmal de Licenciamento Ambiental
Drmtona de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável
FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO FUNAI
Ed. Parque Cidade Corporate, Setor Comerciai
Sul - SCS, Quadra 9, Torre B,
CEP: 70308-200, Brasilia-DF
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Prezada Coordenadora Geral,
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1. INTRODUÇÃO
O presente relatório técnico informa os resultados parciais do projeto de Avaliação
de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área da dragagem e
derrocamento da via navegável do rio Tocantins (Processo n.º 01450.006373/201713), estudo arqueológico autorizado pelo IPHAN por meio da Portaria n.º 13, de 9
de março de 2018.
Os estudos arqueológicos aqui apresentados têm por objetivo o atendimento ao
Ofício n.º 108/2017-CNL/PRESI, de 17/4/2017, por meio do qual a Coordenação
Nacional de Licenciamento – CNL emitiu o Termo de Referência Específico (TRE),
após a análise da Ficha de Caracterização de Atividade protocolizada naquela
unidade. O TRE exige a apresentação do Relatório de Avaliação de Potencial de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico e corrobora as informações apresentadas na
FCA, de não ocorrência de impactos nos bens tombados, valorados e registrados.
O entendimento expresso pelo IPHAN é de que o empreendimento se enquadra
como Nível IV, ou seja, “de média e alta interferência sobre as condições vigentes
no solo, sendo compatível com a adição de ajustes ou medidas preventivas em
campo”. Este enquadramento ensejou a submissão de um projeto de avaliação de
potencial de impacto ao patrimônio arqueológico, conforme o disposto nos artigos
21, 22 e 23 da IN n.º 1/2015. Em seu art. 23:
“O Relatório de Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico
deverá, necessariamente, apresentar:
I - Descrição de vistoria realizada em campo com caminhamento na ADA,
acompanhada documentação fotográfica georreferenciada comprobatória dos
trabalhos realizados em campo pela equipe autorizada;
II - Identificação dos compartimentos ambientais existentes na ADA com maior
potencial arqueológico, a partir da vistoria descrita no inciso I, do cruzamento de
dados, do processo histórico de ocupação, com a incidência de sítios cadastrados,
indicadores geomorfológicos e demais modelos preditivos de avaliação, de forma a
justificar claramente os locais onde deverão ser realizadas as prospecções; e
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III - Avaliação do potencial arqueológico na ADA do empreendimento,
acompanhado de recomendações para a elaboração do projeto executivo do
empreendimento, inclusive recomendação de preservação in situ, quando couber,
minimizando possíveis impactos ao patrimônio arqueológico.”
O relatório considera, também, o Termo de Referência emitido pelo IBAMA, o qual
solicita, no item 5.3.8, a identificação de interferência do empreendimento no
patrimônio histórico, cultural e arqueológico e a elaboração dos estudos
necessários, de acordo com o TRE emitido pelo IPHAN. O TR/IBAMA foi emitido
no âmbito do processo n.º 02001.000809/2013-80.
O empreendimento que suscitou a elaboração deste estudo consiste na
implantação de obras de dragagem e derrocamento, sob responsabilidade do DNIT,
para ampliação de capacidade da via navegável do Rio Tocantins, entre os
municípios de Marabá e Baião, no Estado do Pará. Nesse segmento ocorrem três
trechos

distintos

de

condições

de

navegabilidade,

de

características

geomorfológicas e de formação do leito do rio que se alterna, ora rochoso, ora
arenoso, além do remanso do reservatório da UHE de Tucuruí.
A ampliação de capacidade da via navegável requer obras de dragagem de
sedimentos, bem como de derrocamento no trecho em que o leito é rochoso,
intervenções estas que visam à formação de um canal que permaneça com altura
mínima de lâmina d’água de 3 metros durante todo o ano viabilizando, assim, a
navegação em tempo integral. Atualmente a navegação de grandes embarcações
fica impedida durante o período de estiagem, quando o rio não apresenta o calado
requerido pelas embarcações de maior porte, principalmente na região onde
ocorrem os pedrais.
Conforme será melhor descrito em capítulo subsequente, a ampliação da
capacidade da via navegável será implantada em trecho de 211 km do rio Tocantins
situado entre os municípios de Marabá e Baião, onde estão previstas intervenções
de dragagem nos trechos de Marabá a Itupiranga (52 km de extensão), derrocagem
no trecho de Santa Terezinha do Tauiri à Ilha do Bogéa (35 km de extensão) e
dragagem de Tucuruí à Baião (125 Km de extensão). O reservatório de Tucuruí faz
parte da via navegável e este já apresenta as condições necessárias de
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navegabilidade e, por esta razão, não haverá qualquer intervenção no reservatório.
Na Figura 1-1, a seguir, é apresentada ilustração com toda a extensão do projeto
da via navegável, com os trechos discriminados e com o reservatório de Tucuruí.
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Figura 1-1: Traçado do empreendimento dividido em trechos. Fonte: DNIT/Consórcio DTA-O’MARTIN, 2018.
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A obra vai viabilizar o tráfego contínuo de embarcações e comboios que se
adequem às eclusas da barragem de Tucuruí, em um trecho de 500 km, de Marabá
(PA) à Vila do Conde (PA), objetivando o aumento da navegabilidade da hidrovia
do Tocantins, facilitando o escoamento da produção agrícola, pecuária e mineral
do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás e Mato Grosso, que têm o Porto de Vila do
Conde e a região do baixo Amazonas como destinos.
Desta forma, conforme previsto no projeto de pesquisa (DNIT/CONSÓRCIO DTA /
O’MARTIN, 11/2017), através das atividades de campo embasadas no cruzamento
dos dados do processo histórico de ocupação, com as informações da incidência
de sítios arqueológicos conhecidos, os indicadores geomorfológicos e os demais
modelos preditivos de avaliação, buscou-se identificar compartimentos ambientais
com maior potencial para ocorrência de vestígios materiais arqueológicos, de forma
a justificar os locais onde, eventualmente, podem ser realizadas atividades futuras
de prospecções sistemáticas.
As atividades investigativas de campo levadas a cabo, ocorridas no período de 09
a 20 de abril de 2018, constituídas por caminhamentos e vistorias oportunísticas,
foram devidamente documentadas através de registros fotográficos digitais e
georreferenciadas com auxílio de equipamentos receptores GPS, além de
contarem com a apreciação das informações orais fornecidas por parte dos
moradores locais quanto à existência de vestígios arqueológicos nas áreas de
entorno.
Cabe citar que o presente relatório discorre sobre os resultados parciais do
levantamento arqueológico realizado, visto que a região onde ocorrem os pedrais
encontrava-se submersa na ocasião do levantamento e não pode ser investigada.
Além disso, após a conclusão dos trabalhos de campo, em função do
desenvolvimento do projeto executivo, houve mudança na localização e layout das
áreas de apoio (canteiro de obras) - conforme mostra ilustração do Anexo VI.
Assim, considerando que as ações então efetuadas não compreenderam a
totalidade das áreas a sofrerem intervenção direta, será realizada uma nova
campanha de campo que permitirá a conclusão do relatório e a proposição das
recomendações necessárias à salvaguarda do patrimônio arqueológico existente
na ADA.
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2. ÁREA ABRANGIDA PELO PROJETO
A via navegável, incluindo o reservatório de Tucuruí, abrange o trecho do rio
Tocantins que banha os municípios de Baião, Breu Branco, Goianésia do Pará,
Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí, no
estado do Pará.
A definição das áreas de influência estabelecidas para o projeto arqueológico
considera o seguinte:
•

Área Diretamente Afetada (ADA): neste caso foi estabelecida a área de
implantação do canal da via navegável com largura variando entre 70 e 120
m e 211 km de extensão, as áreas de canteiro de obras e paiol de explosivos
e os acessos em terra necessários às obras de derrocamento do Trecho 2.

O trecho adicional de 110 km da via navegável que coincide com o reservatório de
Tucuruí não foi considerado na ADA pelo fato de não requerer intervenção.
•

Área de Influência Direta (AID): foi estabelecida como um espaço territorial
contíguo e ampliado da ADA, de forma que os impactos e efeitos nesta área
são induzidos pela simples existência do empreendimento e não como
consequência de atividades específicas relacionadas ao mesmo. Deste
modo, foi definida a área das ottobacias contíguas ao rio Tocantins,
totalizando aproximadamente 12.723 km².

•

Área de Influência Indireta (AII): foi caracterizada como um território que
pode ser afetado pelo empreendimento, mas no qual os impactos são
considerados bem menos significativos. Para o estudo arqueológico foi
adotado o conjunto de municípios da AII do meio socioeconômico: Marabá,
Itupiranga, Nova Ipixuna, Tucuruí, Breu Branco e Baião, secionados pelos
Trechos 1 a 3 do empreendimento e pelos três municípios no entorno do
lago de Tucuruí: Jacundá, Novo Repartimento e Goianésia do Pará (Figura
2-1).

Destaca-se que as intervenções necessárias à implantação do canal na região dos
Pedrais, serão executadas quase que exclusivamente na calha do rio Tocantins e
que as intervenções em terra serão concentradas na região do canteiro de obras e
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do paiol de armazenamento dos explosivos a serem empregados para as obras de
derrocamento. O material rochoso resultante do derrocamento será disposto no
próprio canal de navegação, em áreas onde a profundidade é superior à derrocada
(fossas naturais). Nos trechos onde, futuramente, será necessária a execução de
obras de dragagens, é prevista a utilização de canteiros flutuantes, cuja disposição
do material dragado será feita no leito do rio.
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Figura 2-1: Definição das áreas de influência: ADA correspondente à calha da futura
hidrovia, apresentadas por trecho (1 - marrom, 2 - amarelo e 3 - laranja); AID (polígono preto
hachurado) correspondente às ottobacias contíguas ao rio Tocantins; sendo a AII
correspondente aos municípios envolvidos.
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A Figura 2-2, a seguir, mostra mais detalhadamente a ADA correspondente à área
de apoio: canteiro de obras, paiol de explosivos e acessos, a serem implantados
na localidade de Tauiri. Ressalta-se que a área do canteiro de obras foi alterada
após a realização dos levantamentos arqueológicos e encontra-se apresentada no
Anexo VI.

Figura 2-2: Área Diretamente Afetada (ADA) em terra firme, constituída pelas instalações
de apoio às obras. Fonte: Consórcio DTA-O’MARTIN1.

2.1

Caracterização da implantação da obra

O rio Tocantins é formado pelos rios Paraná e Maranhão que se encontram um
pouco a montante da cidade de Peixe, em cota topográfica da ordem de 245 metros.
Da confluência dos formadores à foz, junto à cidade de Abaetetuba, o rio Tocantins
apresenta 1.700 km de extensão e declividade média de 14,4 cm/km.

1

Ver Anexo VI - Configuração das Áreas de Apoio (Revisada).
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O regime hidrológico do rio Tocantins é bem definido, ou seja, apresenta período
de estiagem entre os meses de agosto e novembro, com pico no mês de setembro,
e águas altas entre janeiro e abril, com níveis de água máximos verificados no mês
de março.
Para resolver o problema de navegabilidade estão previstas obras de dragagem e
de derrocamento no leito do rio para construção do canal da navegação que ofereça
calado para as embarcações durante o período de estiagem. A extensão total da
via navegável perfaz 314 km, dos quais 211 terão o canal ampliado pelas obras de
dragagem e derrocamento e o restante corresponde ao reservatório de Tucuruí.
O projeto dividiu a via navegável em 3 trechos, quais sejam:
A) Trecho 1: apresenta extensão de 52 km situados entre a cidade de Marabá
e a localidade de Santa Terezinha do Tauiri, município de Itupiranga. Será
alvo de dragagens, visto o rio apresentar características aluvionares, sendo
o leito constituído por bancos de areia móveis, oferecendo dificuldades à
navegação em face à baixa profundidade das águas e suas movimentações.
O canal terá largura de 70 m e profundidade de 4 m;
B) Trecho 2: localizado a montante do reservatório da UHE de Tucuruí, em
região conhecida como Pedrais, engloba 35 km de extensão, entre a
localidade de Santa Terezinha do Tauiri (km 393) e a Ilha da Bogéa. Será
alvo de derrocamento pela existência de afloramentos rochosos conhecidos
como pedrais. Embora a maior parte se encontre submersa, alguns lajedos
afloram, principalmente no período mais seco (setembro a novembro)
impedindo a navegação de comboios de carga, sendo necessário o
derrocamento, prevendo-se neste trecho a abertura de um canal navegável
de 120 m a 135 m de largura e profundidade variando entre 3,10m nas retas
e 3,30 m, nas curvas;
C) Trecho 3: apresenta 125 km, se estendendo da UHE de Tucuruí à cidade de
Baião, na extremidade norte da ADA O canal terá largura entre 70 a 140 m
e profundidade de 4 m. Destaca-se que o reservatório da UHE de Tucuruí
não se constitui como área do empreendimento, pois não sofrerá
interferências.
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Cabe ressaltar que o empreendimento deverá ser implantado em etapas sendo, por
enquanto, prevista apenas a implantação das obras do derrocamento. O projeto da
dragagem está previsto para iniciar em 2020.
2.1.1 Obras de derrocamento
O derrocamento será realizado por meio de explosivos industriais que ficarão
armazenados no paiol, que deverá ser licenciado pelo Ministério de Exército.
O derrocamento envolve as etapas de perfuração da rocha, o que será realizado
por perfuratrizes flutuantes, conforme ilustra a Figura 2.1.1-1.

Figura 2.1.1-1: Embarcação com torres de perfuração. Fonte: DNIT/Consórcio DTAO’MARTIN, 2018.

O explosivo será levado até a área de interesse em caminhões transportados por
barcaça, conforme ilustra a Figura 2.1.1-2.

Figura 2.1.1-2: Esquema ilustrativo do transporte de explosivos em barcaça. Fonte:
DNIT/Consórcio DTA-O’MARTIN, 2018.
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Após o derrocamento o material será espalhado para nivelar a superfície do canal,
sendo o volume excedente colocado em barcaça e posteriormente transportados
até os locais de bota-fora, no leito do rio (dentro do próprio canal de navegação),
em polígonos pré-definidos de acordo com a geometria do canal de navegação.

Figura 2.1.1-3: Representação do material derrocado e do transporte do mesmo por
barcaça até o bota-fora. Fonte: Consórcio DTA-O’MARTIN.

2.1.2 Obras de dragagem
A dragagem do canal de navegação será realizada por meio de Draga de Sucção
e Recalque, entre março e outubro (em função do período de defeso). Ao final da
dragagem espera-se um canal com largura de 70 m e profundidade de 4 m. A
Figura 2.1.2-1, abaixo, apresenta uma seção tipo do canal resultante.

Figura 2.1.2-1: Seção Tipo de Projeto. Fonte: Consórcio DTA-O’MARTIN.

O material a ser dragado consiste de areia de granulometria fina e silte. Áreas de
bota-fora deverão se situar a jusante do canal de navegação, de maneira que o
material dragado não deposite no interior do canal. Um canteiro de apoio flutuante
acompanhará a frente de serviços.
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2.1.3 Áreas de apoio2
A área de apoio, em terra, das obras de derrocamento, é constituída de um canteiro
de obras com uma rampa de acesso para embarcações e o paiol de explosivos e
sua rampa. Serão instalados na localidade de Santa Terezinha do Tauiri, em área
antropizadas, conforme ilustra a Figura 2.1.3-1, abaixo.

Figura 2.1.3-1: Área prevista para instalação do canteiro de obras, na porção inferior direita,
e área do paiol de explosivos, no interior da circunferência vermelha. Fonte: Consórcio
DTA-O’MARTIN.

A caracterização das obras apresentadas acima revela que o empreendimento
pouco interferirá em áreas externas à calha do rio Tocantins. Essas intervenções
compreendem às áreas de apoio (canteiro de obras e paiol de explosivos), áreas
estas que foram objeto da prospecção arqueológica descrita no presente relatório.
Cabe ressaltar que, após a conclusão dos trabalhos de campo, em função do
desenvolvimento do projeto executivo, houve mudança na localização e layout das
áreas de apoio (canteiro de obras) - conforme mostra ilustração do Anexo VI.

2

Ver Anexo VI - Configuração das Áreas de Apoio (Revisada).
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3. RESULTADOS DOS LEVANTAMENTOS EFETUADOS EM CAMPO
Em acordo com o Termo de Referência Específico emitido pela Coordenação
Nacional de Licenciamento do IPHAN, em Brasília, que enquadrou o
empreendimento como Nível IV da IN n.º 01/2015 – Anexo I, de modo geral, através
das atividades desenvolvidas conforme previsto no projeto de pesquisa
(DNIT/CONSÓRCIO

DTA/O’MARTIN,

11/2017),

foi

possível

obter

uma

amostragem satisfatória dentro dos perímetros estabelecidos como polígonos da
ADA e AID, inspecionando-se os compartimentos ambientais que demostraram
potenciais para ocupação humana pretérita. Neste sentido, com auxílio de
deslocamento por meio de barcos foram vistoriados terrenos que se apresentaram
com alguma visibilidade de superfície (barranco do rio, quintais de casas de
ribeirinhos, áreas de pastagens, caminhos de acesso, locais com erosões de solo,
etc.).
Todavia, para uma melhor compreensão acerca dos vestígios arqueológicos que
ocorrem em âmbito regional, também foram realizadas visitas a museu, prefeituras
e/ou secretarias municipais de cultura e de meio ambiente, junto às sedes dos
municípios da área de influência do empreendimento. As visitas buscaram
contribuir para revelação do potencial arqueológico da área, principalmente,
quando considerados os registros conhecidos dos sítios pré-coloniais com
presença de material litocerâmico, geralmente associados a tradição Tupiguarani.
3.1

Visita a Instituições Públicas nos Municípios Envolvidos

As visitas ocorreram junto às instituições públicas dos municípios tangidos pela
ADA do empreendimento, a saber: Marabá, Itupiranga, Tucuruí, Nova Ipixuna,
Baião, Breu Branco.
Nas respetivas instituições as visitas tiveram o intuito de apresentar o escopo do
levantamento em curso, no que tange ao projeto de Avaliação de Potencial de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de dragagem e derrocamento da via
navegável do rio Tocantins, e buscar informações que pudessem contribuir para
localização de áreas com potencial para ocorrência de vestígios materiais
remanescentes de assentamentos de grupos humanos pretéritos.
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3.1.1 Município de Marabá
Primeiramente, na cidade de Marabá / PA, para uma melhor avaliação do potencial
de impacto ao patrimônio arqueológico regional, foi realizada uma visita técnica a
Fundação Casa de Cultura de Marabá – FCCM, instituição municipal e centro de
referência cultural da região norte do país. Mesma instituição que oferece apoio
institucional a essa pesquisa.
No local a equipe de arqueologia foi recebida pelo Sr. Marlon Prado, gestor do
núcleo de arqueologia, que acompanhou a equipe, apresentando as instalações e
as coleções de vestígios arqueológicos da região que vem sendo estudadas nas
últimas décadas. Em seguida a visita se deu ao Museu Municipal de Marabá, em
instalação anexa, onde foi observado um riquíssimo acervo, geológico,
paleontológico, etnológico e arqueológico, dentre outros bens culturais expostos. O
Museu conta com um acervo de referência cultural peculiar da região norte e é
ponto turístico no município de Marabá (Foto 3.1.1-1).

Foto 3.1.1-1: Instalações do Museu Municipal de Marabá no espaço da Fundação Casa de
Cultura de Marabá – município de Marabá / PA.

Ao final das atividades de campo, a equipe retornou a FCCM e realizou um
levantamento atualizado dos sítios registrados para os municípios envolvidos na
pesquisa.
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Os dados obtidos na FCCM, através de levantamento no banco de dados de sítios
arqueológicos, foram atualizados, nele são apresentados centenas de registros de
sítios para os municípios envolvidos na pesquisa (AII), a saber: Baião (1), Breu
Branco (0), Goianésia do Pará (0), Itupiranga (7), Jacundá (7), Marabá (112), Nova
Ipixuna (15), Novo Repartimento (18) e Tucuruí (1).
A seguir, a Tabela 3.1.1-1, apresenta a lista atualizada dos sítios arqueológicos
registrados para os municípios envolvidos na pesquisa (Fonte: FCCM Reserva
Técnica - NAMlab, 2018).
Tabela 3.1.1-1: Sítios arqueológicos identificados registrados para os municípios envolvidos
na pesquisa (Fonte: FCCM Reserva Técnica - NAMlab, 2018).
Nome do
Sítio
Taperuçu:
PA-AT (BA-1)
Cajazeiras:
PA-AT (IT-1)
Pedro da
Mata:
PA-AT-152
(IT-8)
Itupiranga:
PA-AT- 153
(IT-4)
Tonhão:
PA-AT (IT-3)
Fuscão:
PA-AT (IT-6)
Rio da
direita:
PA-AT (IT-7)
Tauarí:
PA-AT-08
(IT-2)

Tipo

Localidade

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Céu
aberto

Baião

0641727 / 9699779

18/07/2012

Céu
aberto

Itupiranga

S 04°53´46.0´´ / 49°53´´28.3´´

06/09/2000

Céu
aberto

Itupiranga

Céu
aberto

Itupiranga

Céu
aberto

Itupiranga

Céu
aberto

Itupiranga

Céu
aberto

Itupiranga

04/05/2010

Céu
aberto

Itupiranga

07/03/2011

27/07/1984
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Nome do
Sítio
Paraíso:
(MB-93)
Gelado:
(MB-90)
Araras:
(MB-95)
Geladinho
(MB-99) L.T. Salobo
Cipó:
(MB-86)

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Tipo

Localidade

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

05°17´43´´S / 49°00´22´´W

Céu
aberto

Marabá

05°10´623´´S / 49°05´216´´W

04/04/1987

Céu
aberto

Marabá

05°9´55.2´´S / 49°08´069´´W

19/06/2001

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

05°9´34.1´´S / 49°04´56.1´´W

29/12/2002

Céu
aberto

Marabá

São José:
(MB-104) Projeto BR230
Espírito
Santo:
PA-AT-10
(MB-1)
Formiga:
PA-AT-89
(MB-14)
Grota Preta:
PA-AT (MB50)
Chiquinho:
(MB-106)
Derte:
(MB-105)
Zibeti:
PA-AT (MB51)
Vista Bonita:
(MB-87)
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Nome do
Sítio
Heliconia:
PA-AT-215
(MB-34)
Açaizal:
PA-AT-240
(MB-19)
Aruanã:
(MB-66)
Perdido:
PA-AT-151
(MB-11)
Dos Reis:
PA-AT-162
(MB-16)
Tortinho:
(MB-73)
Fátima:
PA-AT (MB46)
Eletronorte:
PA-AT (MB49)
Capiense:
PA-AT-206
(MB-28)
Shomburgkia
:
PA-AT-218
(MB-37)
Vista Bonita:
(MB-87)
Tapirapé:
PA-AT177(MB-31)

Tipo

Localidade

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Céu
aberto

Marabá

05°39´830´´S / 50°18´014´´N

31/10/1998

Céu
aberto

Marabá

05°11´75´´S / 49°5´595´´W

13/04/2000

Céu
Aberto

Marabá

E0677923 / N9376976

27/08/2014

Céu
aberto

Marabá

05°17´899´´S / 49°05´912´´W

06/10/1990

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

E0644960 / N93383952

27/08/2014

Céu
aberto

Marabá

05°13´67´´S / 49°05´88´´W

22/08/2000

Céu
aberto

Marabá

05°12´08.7´´S / 49°01´14.0´´W

Céu
aberto

Marabá

Oficina

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

23/01/1988

28/06/1997

05°32´763´´S / 50°565´´W

01/11/1998

05°40´243´´S / 50°18´670´´W

15/07/1989
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Nome do
Sítio
Tartaruga:
(MB-67)
Arraia:
(MB-76)
Tereza:
PA-AT- 101
(MB-44)
Inflamável:
PA-AT-116
(MB-7)
Creusim:
PA-AT-128
(MB-17)
Primo:
PA-AT-203
(MB-26)
Tocantins:
PA-AT (MB47)
Evangelista:
(MB-67)
Encontro:
PA-AT-150
(MB-20)
Pau Seco:
PA-AT (MB54)
Costeleta:
PA-AT (MB58)
São Lázaro:
PA-AT-65
(MB-5)
Limeira:

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Tipo

Localidade

Céu
aberto

Marabá

Polidore
s

Marabá

E0611899 / N9381428

27/08/2014

Céu
aberto

Marabá

05°01´89´´S / 49°04´76´´W

17/09/1985

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

05°18´58´´S / 49°04´42´´W

26/08/2000

Céu
aberto

Marabá

E0663417 / N9383388

27/08/2014

Céu
aberto

Marabá

15/07/1990

Céu
aberto

Marabá

12/03/2005

Céu
aberto

Marabá

21/04/2010

Céu
aberto

Marabá

09/07/1985

Céu
aberto

Marabá

26/06/1998

21/03/2014

27/07/1980

05°10´925´´S / 5249°05´333´´W

03/10/1987

24/07/1996
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Nome do
Sítio

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Tipo

Localidade

Oficina

Marabá

31/10/1998

Céu
aberto

Marabá

03/07/1996

Céu
aberto

Marabá

05°08´309´´S / 49°07´457´´W

23/01/1988

Céu
aberto

Marabá

05°10´623´´S / 49°5´216´´W

23/06/1999

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

05°17´567´´S / 49°6´195´´W

26/06/1998

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

21/03/2014

Céu
aberto

Marabá

13/04/2000

Céu
aberto

Marabá

22 M 0695555 / 9413127

06/11/1988

Céu
aberto

Marabá

05°18´36´´´S / 49°04´486´´W

1985

PA-AT-196
(MB-30)
Baianinho:
PA-AT-216
(MB-35)
Raimundo:
PA-AT-202
(MB-25)
Vavá:
PA-AT-131
(MB-18)
Noé:
PA-AT-228
(MB-41)
Colinas:
(MB-88)
Pescaria:
PA-AT-201
(MB-24)
Grotão:
PA-AT (MB57)
Rio Preto:
(MB -61)
Zé Capixaba:
(MB-66)
Igaricó:
PA-AT-235
(MB-43)
Burgo:
PA-AT-186
(MB-21)
São Félix:
PA-AT-66
(MB-10)

13/03/2010

22 M 0600186 / 9392890

04/10/2013
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Nome do
Sítio
Potira:
PA-AT-243
(MB-45)

Tipo

Localidade

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Céu
aberto

Marabá

05°15´49´´S / 49°4´15´´W

04/08/1990

Oficina

Marabá

05°32´763´´S / 50°30´582´´W

01/11/1998

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

05°01´58´´S / 49°04´67´´W

20/08/1994

Céu
Aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

05°33´095´´S / 50°30´560´´W

01/11/1998

Céu
aberto

Marabá

03°8´461´´S / 49°7´287´´W

01/11/1998

Céu
aberto

Marabá

05°18´5564´´S / 49°06´234´´W

23/03/1989

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Capivara:
PA-AT-217
(MB-36)
Amostras Levantament
o L.T. Salobo
Nova
Esperança:
PA-AT-86
(MB-8)
Flexeiras:
PA-AT (MB53)
Manoel de
Paula:
PA-AT-220
(MB-39)
Aurino:
PA-AT-227
(MB-40)
Abandonado:
PA-AT-130
(MB-12)
Colinas:
(MB-88)
Gabi:
PA-AT-234
(MB-42)
Misterioso:
PA-AT-192
(MB-22)
Buritirama:

14/09/2000

29/09/1999

05°17´480´´S / 49°6´214´´W

01/04/1993

24/07/1996
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Nome do
Sítio

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Tipo

Localidade

Céu
aberto

Marabá

25/05/2014

Céu
aberto

Marabá

15/11/2007

Céu
aberto

Marabá

22 M 0669938 / 9364283

03/10/2013

Céu
aberto

Marabá

E0661082 / N9382807

27/08/2014

Polidore
s

Marabá

E0612837.N9383542

27/08/2014

Céu
aberto

Marabá

05°40´223´´S / 50°18´566´´N

29/06/1997

Céu
aberto

Marabá

05°40´189´´S / 50°18´309´´N

31/10/1998

Céu
aberto

Marabá

05°33´´08´´S / 50°30´560´´W

01/11/1998

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

0553°10´628´´S / 49°0546´196´´W

23/10/1989

Céu
aberto

Marabá

05°15´38´´S / 48°10´30´´W

29/10/1998

Céu
aberto

Marabá

E0696226 / N9386826

02/07/2014

PA-AT-205
(MB-27)
Zé Corrente:
(MB-68)
Balneário:
PA-AT (MB55)
Itainópolis:
(MB-60)
Molhafarinha:
(MB-72)
Vito:
(MB-75)
Ibama:
PA-AT-213
(MB-32)
Pavãozinho:
PA-AT214(MB-33)
Travessão:
PA-AT-219
(MB-38)
São José:
PA-AT-04
(MB-4)
Estrada:
PA-AT-129
(MB-15)
Sumaúma:
PA-AT-182
(MB-13)
Cachoeira
Grande:
(MB-84)

1978
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Nome do
Sítio
Melancia:
(MB-74)
Murumuru:
PA-AT-73
(MB-23)
Dr. Sergio:
PA-AT-93
(MB-6)
Matrinchã:
PA-AT-111
(MB-2)
Geladinho:
PA-AT-127
(MB-9)
Cajueiro:
122 (MB-3)
Castanheira:
PA-AT-194
(MB-29)
Água Bonita:
PA-AT (MB52)
Serra Azul:
PA-AT (MB56)
Paulo
Afonso:
(MB -62)
Cruzeiro do
Sul:
(MB-63)
Diquin:
(MB-)
Alagamento:

Tipo

Localidade

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Céu
aberto

Marabá

E0635185 / N9383187

27/08/2014

Céu
aberto

Marabá

05°10´999´´S / 49°04´586´´W

20/08/1988

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

05°08´01´´S / 49°02´75´´W

08/06/2000

Céu
aberto

Marabá

05°10´´234´´S / 49°6´295´´W

20/07/1982

Céu
aberto

Marabá

05°11´967´´S / 49°32´513´´W

20/07/1986

Céu
aberto

Marabá

05°31´400´´S / 50°14´804´´W

15/01/1994

Céu
aberto

Marabá

22M 0695010 / 9435616

03/01/2003

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

22 M 0669968 / 9369651

04/10/2013

Arte
rupestre

Marabá

22 M 0557359 / 9416564

31/10/2013

Polidore
s

Marabá

066164 / 9354273

26/08/2014

Polidore
s

Marabá

22M 0685265 / 9387658

27/08/2014

20/11/1988

13/03/2010
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Nome do
Sítio

Tipo

Localidade

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Polidore
s

Marabá

E0579989 / N9373708

27/08/2014

Polidore
s

Marabá

E0667218 / N9383371

27/08/2014

Polidore
s

Marabá

E0661644 / N9354273

27/08/2014

Polidore
s

Marabá

E0672587 / N9379866

27/08/2014

Polidore
s

Marabá

E0611599 / N9379767

27/08/2014

Céu
aberto

Marabá

E: 0177319 /N: 6336000

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

(MB-68)
Comasa:
(MB-80)
Cotovelo:
(MB-71)
Dequim:
(MB-82)
Pedra
Grande:
(MB-70)
Ponte:
(MB-77)
São Bento:
PA-AT (MB 59)
Geladinho:
(MB-94)
APA:
(MB-96)
Parauapebas
:
(MB-97)
Chiquim:
(MB-98)
Esquecido:
(MB-91)
Peba:
(MB-107)
Babaçu:
(MB-92)
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Nome do
Sítio

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Marabá

E0566952 / N9361841

27/08/2014

Polidore
s

Marabá

E0601112 / N9374915

27/08/2014

Céu
aberto

Marabá

E0673377 / N93379351

27/08/2014

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

Marabá

Polidore
s

Marabá

E 0559947 / N 9352092

29/09/2014

Céu
aberto

Marabá

22M 562611 / 9390433

31/10/2013

Céu
aberto

Marabá

22M 054636 / 9408375

17/12/2013

Polidore
s

Marabá

E0561105 / N9356379

27/08/2014

Céu
aberto

Marabá

(MB-79)

Céu
aberto

Marabá

E0598396 / N9376446

27/08/2014

Ilha dos
bodes:

Taja

Nova
Ipixuna

0712020 / 9427592

29/07/2011

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

699272 / 9418258

21/04/2010

Mão de Ouro:
(MB-100) L.T. Salobo
Quiabo:
(MB-81)
Pretos:
(MB-78)
Carrasco:
(MB-69)
Barbosa 2:
(MB-101) L.T. Salobo
Madeira:
(MB-102)
Girau:
(MB-103)
Tainá:
(MB-64)
Bandeirantes
:
(MB-65)
Deus me
Livre:
(MB-83)
Fumaça:
(MB-89)
Santa Fé:

Tipo

Localidade

Céu
aberto

Marabá

Céu
aberto

PA-AT (NI-3)
Grotão:

26/08/2015
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Nome do
Sítio

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Tipo

Localidade

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

12/07/1997

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

1984

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

PA-AT (NI-2)
Cametaú
Grande:
PA-AT-211
(NI-9)
Lago Preto:
PA-AT-207
(NI-8)
Pirola:
PA-AT-241
(NI-12)
Pérola:

PA-AT-212
(NI-10)
Barroso:
PA-AT-229
(NI-11)
Lago do
Deserto:
PA-AT (NI13)
Ipixuna I:
PA-AT-164
(NI-6)
Praia Alta:
PA-AT (IP-1)
Ipixuna II:
PA-AT-67
(NI-7)
Bagagem:
PA-AT-92
(NI-5)

28/10/1999

Nova
Ipixuna

(NIPanelão:

05°37´´´S / 49°13´22´´W

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

04°30´65´´S / 49°30´89´´W

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

05°13´40.3´´S / 49°12´38.0´´W

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

12/03/1982

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

28/07/1984

19/04/1998

29/05/1998

10/08/1982

0685266 / 9450416

08/06/2000
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Nome do
Sítio
Cametaú:
PA-AT (IP14)
Ilha das
cabras:
PA-AT-76
(NI-4)
Maracajá:
PA-AT (NR10)
Boca Rica:
PA-AT (NR18)
Ozimar:
PA-PO-09
(NR-2)
Elias:
PA-AT (NR12)
Castanheira:
PA-AT- (NR17)
Manchinha:
PA-PO-01
(NR-5)

Tipo

Localidade

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

0701744 / 9434600

26/01/2009

Céu
aberto

Nova
Ipixuna

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

0564907 / 9533721

22/08/2012

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

04°08´762´´ S / 50°23´871´´W

09/07/1999

Céu
aberto

Novo
repartiment
o

Abrigo
sob
rocha

Novo
Repartiment
o

0567020 / 9536620

20/082012

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

04°3´932´´S / 50°17´639´´W

01/11/1999

Oficina

Novo
Repartiment
o

04°09´022´´ S / 50°23´780´´W

09/07/1999

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

Oficina

Novo
Repartiment
o

Deserto:
PA-PO-08
(NR-3)
Boa Sorte:
PA-AT (NR9)
Bauerí:
PA-PO-07
(NR-4)

19/05/2001

20/05/2001

18/05/2001

04°07´776´´S / 50°20´579´´W

08/07/1999

42

Nome do
Sítio

Tipo

Localidade

Coordenadas UTM e/ou
Geográficas

Data de
cadastro

Oficina

Novo
Repartiment
o

04°14´443´´S / 50°16´43´´W

09/07/1999

Oficina

Novo
Repartiment
o

04°8´830´´S / 50°23´881´´W

09/07/1999

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

10/07/1999

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

20/05/2001

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

0664708 / 9486544

27/11/2007

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

0663154 / 9488034

05/06/2010

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

0567157 / 9539280

22/08/2012

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

0575089 / 9538277

22/08/2012

Céu
aberto

Novo
Repartiment
o

0585763 / 954035

21/082012

Abrigo
sob
rocha

Tucuruí

0623454 / 9541339

15/07/2011

Jacaré:
PA-PO-06
(NR-6)
Ponte:
PA-PO-10
(NR-1)
Bernadino:
PA-AT (NR7)
Chico Neo:
PA-AT (NR11)
Teixeira:
PA-AT (NR13)
Vila
Fantasma:
PA-AT (NR14)
Nem:
PA-AT (NR15)
Rio Arataú:
PA-AT (NR16
Tuerê:
PA-AT (NR8)
Amadeu:
PA-AT (TC-1)

Fonte: FCCM Reserva Técnica - NAMlab, 2018.

A visita contribuiu significativamente para o reconhecimento e a certificação a
respeito das características culturais da região, proporcionando conhecimento e
estabelecendo um parâmetro das particularidades dos sítios arqueológicos já
estudados, corroborando para fortalecer o potencial da região em relação a
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presença de sítios pré-coloniais, certamente associados aos grupos indígenas que
habitaram a região no passado. Serviu ainda para reforçar a importância do estudo
em curso no intuito de contribuir com a preservação do patrimônio arqueológico e
sociocultural da região.
3.1.2 Município de Itupiranga
A visita ocorreu no dia 11 de abril de 2018, na sede da prefeitura, situada na Av. 14
de Julho, 12, Centro, CEP 68580-000, Telefone: (94) 3333-1112, Horário de
Atendimento: das 08:00 h às 14:00 h, E-mail: transparenciapmi@gmail.com.
Na sede da Prefeitura, a equipe de arqueologia foi recebida pelo Sr. Agenor, que
encaminhou os pesquisadores para conversarem com o Prof. Vander Duarte,
secretário de cultura do município. Este último recepcionou a equipe na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Professora Albertina Barreiros”, no local
foi apresentado o Prof. Paulo Ricardo da Silva, que desenvolve projetos e ações
voltadas para o desenvolvimento ambiental e sociocultural do município de
Itupiranga.

Foto 3.1.2-1: Sede da Prefeitura de Itupiranga.
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Foto 3.1.2-2: Reunião na Escola Estadual de ensino fundamental e médio “Professora
Albertina Barreiros”, presentes os professores Vander Duarte e Paulo Ricardo.

O professor Paulo gentilmente acompanhou a equipe numa visita na área de sítio
arqueológico localizado nas terras da avó de uns dos seus alunos. A visita ocorreu
no dia 13 de abril. Como o sítio está localizado afastado da área do
empreendimento, na comunidade de Piçarra, o objetivo foi registrar o mesmo
previamente, que recebeu o nome de sítio Piçarra 1 e orientar o professor e os
alunos sobre a importância de se preservar o patrimônio arqueológico (ver ficha de
registro modelo CNSA//IPHAN em Anexo III).

45

Foto 3.1.2-3: Vista geral da área do Sítio visitado com Professor Paulo Ricardo.

3.1.3 Município de Baião
A visita ocorreu no dia 13 de abril de 2018, na sede da Secretaria de Meio Ambiente,
localizada na Praça Santo Antônio, 12, Centro, Baião / PA - CEP 68465-000,
Horário de Atendimento: 07:00 h às 13:00 h, E-mail: sembaiao@yahoo.com.br.
A equipe de arqueologia foi recebida na sede da Secretaria de Meio Ambiente do
município de Baião pelo Sr. Damião Rodrigues Simão – secretário da pasta, que
relatou sobre o processo de tombamento municipal de algumas das primeiras
construções de Baião. O secretário sugeriu uma conversa com senhor Waltenor,
pioneiro da cidade, um dos moradores mais antigos do município, mas o mesmo
não se encontrava na cidade. Senhor Damião então, passou o contato do Prof.
Estefânio, historiador que está desenvolvendo uma tese de doutorado sobre a
cidade de Baião. Foi aproveitado o momento da visita à Secretaria para reforçar a
importância dos estudos arqueológicos para valorização e preservação do
patrimônio cultural.
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Foto 3.1.3-1: Secretária de Meio Ambiente do município de Baião.

Foto 3.1.3-2: Conversa com secretário de Meio Ambiente de Baião – Senhor Damião
Rodrigues.

47

Foto 3.1.3-3: Sistema de abastecimento de Baião – o primeiro do interior do Pará – Caixa
d’água, passando por processo de tombamento.

Foto 3.1.3-4: Casarão da cidade de Baião – passando por processo de tombamento –
segundo relatos do senhor Damião.
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3.1.4 Município de Breu Branco
A visita ocorreu no dia 17 de abril de 2018, na sede da secretaria municipal de meio
ambiente, localizada na Rua Afonso Pena, 07 – Bela Vista, Breu Branco / PA - CEP
68.488- 000, Horário de Atendimento: 07:00 h às 11:00 h e 13:00 h às 17:00 h, Email: meioambiente@breubranco.pa.gov.br.
A equipe de arqueologia foi recebida na sede da secretária de meio ambiente de
Breu Branco pelo Sr. Helison, técnico da secretária, pois o secretário senhor
Raimundo Nonato não se encontrava. Questionado sobre arqueologia e a
existência de sítios arqueológicos no município, relatou desconhecer qualquer
informação a respeito, ficou surpreso quando informado dos sítios existentes no
município. Foi informado que poderia ter mais informações sobre os sítios
arqueológicos na Fundação Casa de Cultura de Marabá (FCCM), em Marabá. Foi
aproveitado o momento da visita à Secretaria de Meio Ambiente para citar a
importância da arqueologia, da valorização e da preservação do patrimônio cultural.

Foto 3.1.4-1: Sede da Secretária de meio ambiente da cidade de Breu Branco.
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Foto 3.1.4-2: Conversa com Técnico de meio ambiente de Breu Branco – Senhor Helison.

3.1.5 Município de Tucuruí
A visita ocorreu no dia 18 de abril de 2018, na sede da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, localizada na Rua B, 355 – Jardim Paraíso – Tucuruí / Pará - CEP
68.458-100, Horário de Atendimento: 07:00 h às 11:00 h e 13:00 h às 17:00 h,
Telefone: (94) 99130-5951.
A equipe de arqueologia foi recebida na sede da Secretária de Meio Ambiente de
Tucuruí pelo Sr. Lucas, técnico da secretária, pois o secretário não se encontrava,
questionado sobre arqueologia e a existência de sítios arqueológicos no município,
não soube informar sobre estudos arqueológicos no município, relatou
desconhecer qualquer informação a respeito. O técnico ficou admirado quando
informado da existência de registros oficiais de sítios arqueológicos existentes no
município. Foi informado que poderia ter mais informações sobre os sítios
arqueológicos na Fundação Casa de Cultura de Marabá (FCCM), em Marabá / PA.
Foi aproveitado o momento da visita à Secretaria de Meio Ambiente para citar a
importância da arqueologia, da valorização e preservação do patrimônio cultural.

50

Foto 3.1.5-1: Sede da Secretária de Meio Ambiente do município de Tucuruí.

Foto 3.1.5-2: Conversa com Técnico de meio ambiente de Tucuruí – Senhor Lucas.
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Foto 3.1.5-3: Farol ao lado do trapiche da cidade de Tucuruí – local significativo para a
cidade

Foto 3.1.5-4: Vista panorâmica do Trapiche de Tucuruí.
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3.1.6 Município de Nova Ipixuna
A visita ocorreu no dia 19 de abril de 2018, na sede da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, localizada na Rua Bahia s/n. Bairro Nova Canaã - CEP 68585-000 - Nova
Ipixuna

–

Pará,

telefone

celular:

(094)

99196-8937,

E-mail:

semmat@novaipixuna.pa.gov.br, horário de expediente: 08:00 h às 14:00 h.
A equipe de arqueologia foi recebida na sede da Secretária de Meio Ambiente de
Nova Ipixuna pelo Sr. Rodolfo, técnico da secretária, pois o secretário não se
encontrava no momento. Questionado sobre arqueologia e a existência de sítios
arqueológicos no município, não soube informar sobre estudos arqueológicos no
município, nos relatou desconhecer qualquer informação a respeito. Foi informado
que a secretaria poderia obter mais informações sobre os sítios arqueológicos
cadastrados no município na Fundação Casa de Cultura de Marabá (FCCM), em
Marabá. Foi aproveitado o momento da visita à Secretaria de Meio Ambiente para
reafirmar a importância da arqueologia, da valorização e da preservação do
patrimônio cultural.

Foto 3.1.6-1: Sede da Secretaria de Meio Ambiente do município de Nova Ipixuna.
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Foto 3.1.6-2: Conversa com técnico de meio ambiente de Nova Ipixuna – Senhor Rodolfo –
Não tem informações sofre qualquer projeto de arqueológica realizado na região.

3.2

Descrição das Vistorias Realizadas em Campo

Seguindo o Termo de Referência Específico emitido pelo Centro de Nacional de
Licenciamento do IPHAN que enquadrou o empreendimento no Nível IV da IN n.º
01/2015 (Anexo I) estabelecendo o escopo mínimo a ser tratado no que é afeto ao
Patrimônio Arqueológico, todo o desenvolvimento do levantamento arqueológico de
campo, os deslocamentos e os caminhamentos entre os pontos de vistoria foi
registrado por aparelho GPS de modo que as trajetórias são apresentadas no Mapa
geral de localização (Anexo I) com os levantamentos realizados e pontos
vistoriados.
Deste modo, no decorrer das atividades de campo, buscou-se vistoriar os terrenos
inseridos nas áreas a serem diretamente e indiretamente afetadas pelas obras de
implantação do empreendimento (ADA e AID). Com auxílio de deslocamento por
meio de barcos, nos locais vistoriados, principalmente nas margens do rio
Tocantins e em diversas ilhas, ao longo dos carreadores, nas estradas, nos
caminhos, nas áreas de erosões e barrancos, de solos / perfis expostos, nos
afloramentos rochosos, etc., sempre que possível, procurou-se realizar o exame a
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partir da visualização direta da superfície do terreno em busca de vestígios
materiais arqueológicos.
Ao percorrer os trechos 1, 2 e 3 envolvidos no projeto de implantação de obras de
dragagem e derrocamento na via navegável do rio Tocantins, compreendendo a
ADA e AID do empreendimento, observou-se que a ADA correspondente ao pedral,
que fica sazonalmente exposto, se encontrava submersa pelas águas do rio
Tocantins. Assim, foi estudada parte da ADA correspondente as áreas de apoio
pré-definidas para implantação de canteiro de obras do derrocamento, paiol e
acessos, localizada na margem esquerda do rio Tocantins, nas imediações do
distrito de Santa Terezinha do Tauiri (Trecho 2).
Portanto, a pesquisa de avaliação do potencial de impacto ao patrimônio
arqueológico foi concentrada, principalmente, na AID, em locais às margens do rio
Tocantins e nas diversas ilhas que ocorrem ao longo dos trechos pesquisados.
As atividades do levantamento arqueológico de campo para Avaliação do Potencial
de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de dragagem e derrocamento da
via navegável do rio Tocantins foram realizadas no mês de abril de 2018, quando
foram visitados um total de 130 pontos de vistoria definidos de modo oportunístico
a partir de conversas com moradores locais e sempre que pudesse se avistar
barranco na beira do rio e áreas que permitiam aportar a embarcação e que
apresentassem boa visibilidade de superfície (ver tabela com pontos vistoriados no
Anexo II).
Para compreensão dos estudos desenvolvidos e apresentação dos resultados
obtidos, seguem nos itens a subsequentes, distribuídos por trechos (1, 2 e 3) a
descrição das áreas investigadas através dos pontos de vistoria (PV) com os
respectivos registros fotográficos assim georreferenciados e a discussão sobre o
potencial arqueológico dos lugares visitados.
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3.2.1 Estudos Desenvolvidos no Trecho 1 (Montante) - Marabá à Itupiranga
Apresenta extensão de 52 km, da cidade de Marabá (km 445) ao município de
Itupiranga (km 393), e será alvo de dragagens, visto o rio apresentar características
aluvionares, sendo o leito constituído por bancos de areia móveis, oferecendo
dificuldades à navegação em face à baixa profundidade das águas e suas
movimentações.
Conforme

mencionado

anteriormente,

a

quase

totalidade

da

ADA

do

empreendimento se encontra submersa, pela qual procedeu-se uma avalição de no
seu entorno imediato, isto é, na AID, principalmente, nas margens do rio Tocantins
e em suas ilhas, onde foram registrados vestígios de natureza arqueológica e
histórica, a saber: sítios pré-coloniais litocerâmicos (3); material isolados - lítico (3)
e cerâmica (1); e Área de Ocupação Histórica (2) - ver Figura 3.2.1-1, a seguir)
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Figura 3.2.1-1: Sítios arqueológicos identificados no Trecho 1.
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Deste modo, confrontando as discussões estabelecidas no projeto de pesquisas
protocolado no IPHAN(DNIT/CONSÓRCIO DTA O´MARTIN, 11/2017), frente aos
dados obtidos na Fundação Casa de Cultura de Marabá, com as informações
fornecidas pelos próprios moradores e frequentadores das áreas visitadas, podese afirmar que o entorno imediato da ADA (as margens do Rio Tocantins e ilhas)
possuem alto potencial para ocorrência de patrimônio arqueológico, o que mostra
a importância desse estudo em contribuir para o conhecimento arqueológico e
corroborar para reforçar o contexto arqueológico regional.
Neste sentido, no Trecho 1 foram 39 pontos vistoriados, cujas descrições são
apresentadas nos itens a seguir:

•

PV-01 - Coordenadas UTM: 22 M 684980 / 9429210 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto está situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda
do rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação.
No local predomina a vegetação de pastagem. Em superfície, observa-se a
formação por um sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalho fino. No
decorrer do caminhamento na área (vide Foto 3.2.1-1 e Foto 3.2.1-2, a seguir) foi
achado em superfície fragmentos cerâmicos e líticos. Ao retornar para o barco, às
margens do rio, deu-se o encontro com Sr. Manoel que forneceu à equipe
informações sobre o local e a região. Sobre o local disse que não tinha
conhecimento sobre o sítio arqueológico, mas disse ser comum a presença de
“cacos de pote de índio” na região.
No local foi registrado o sítio Itupiranga 1, cuja descrição detalhada será
apresentada ao final deste capitulo.
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Foto 3.2.1-1: Aspecto geral do local, área de pastagem, ponto vistoriado na área do sítio
Itupiranga 1 (2018).

Foto 3.2.1-2: Vestígios cerâmicos pré-colonial, observado em carreadores, área do sítio
Itupiranga 1.
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•

PV-02 - Coordenadas UTM: 22 M 693802 / 9414658 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado em posição de baixa vertente, localizado na margem
esquerda do rio Tocantins, associado ao domínio geomorfológico de planície de
inundação, onde predomina vegetação de mata ciliar no seu entorno. Em
superfície, observa-se a formação em grande quantidade por inserção de
cascalhos, seixos provenientes do acúmulo da extração / dragagem de areia do rio
(vide Foto 3.2.1-3, a seguir). Em um caminhamento na área não foram encontrados
vestígios arqueológicos. Em conversa com morador da região, Sr. Marcelino Emídio
dos Santos, 31 anos (funcionário da empresa mineradora), este relatou que durante
o processo de retirada da areia já encontraram vestígios de fragmentos cerâmicos
e às vezes até vasilhames inteiros.

Foto 3.2.1-3: Aspecto do local, ponto vistoriado, área de classificação da areia, retirada do
leito do rio.
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Foto 3.2.1-4: Conversa com funcionários da empresa de dragagem.

•

PV-03 - Coordenadas UTM: 22 M 694533 / 9413825 (Datum: SIRGAS,
2000)

O ponto está situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda
do rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação,
onde predomina a vegetação de mata. No decorrer do caminhamento pelo local, a
equipe de pesquisadores deparou com um casal, no qual o marido, Sr. Raimundo,
concedeu a palavra dizendo que desconhecia os materiais que procurávamos. A
equipe ainda caminhou por uma trilha até achar uma casa (sede de fazenda), onde
não havia ninguém no local.
Na área não foi encontrado qualquer vestígio arqueológico em superfície.
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Foto 3.2.1-5: Vistoria junto ao local onde uma senhora estava cavando o solo a procura de
minhoca para pescar.

Foto 3.2.1-6: Vistoria em trilha no meio da mata.
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•

PV-04 - Coordenadas UTM: 22 M 694533 / 9413825 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto visitado em posição de média vertente, local que se encontra na margem
esquerda do rio Tocantins. A área apresenta uma parte degradada e outra parte
com vegetação de mata ciliar. Durante os caminhamentos na parte degradada,
junto de uma estrada de chão batido, em superfície, a equipe se deparou com um
fragmento de machado lítico preservado na parte do gume. Diante do achado foi
realizada uma exaustiva varredura de superfície no seu entorno, entretanto, não foi
observado nenhuma outra evidência arqueológica. Como o material se encontrava
em área degradada, e corria risco de ser danificado ou perdido por causa do
processo de erosão, foi realizada sua coleta.
O ponto foi registrado como Material Isolado 1 - OCORRÊNCIA RIO TOCANTINS
– MARABÁ 1 (para mais detalhes ver, adiante, a Tabela 3.2.1-1: Vestígios
arqueológicos identificados durante Avaliação do Potencial de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico na ADA e AID – Trecho 1.).

Foto 3.2.1-7: Vistoria junto ao local onde foi encontrado vestígio lítico – fragmento de
machado polido.
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Foto 3.2.1-8: Registro fotográfico do vestígio lítico – fragmento de machado polido.

•

PV-05 - Coordenadas UTM: 22 M 696493 / 9411019 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação. No
entorno predomina a vegetação de mata. No trajeto do caminhamento até a sede
da fazenda Maratá, a equipe de arqueologia encontrou o funcionário da fazenda,
Sr. Raimundo Moraes, que contou nunca ter visto na propriedade material
arqueológico. Na área não foram encontrados vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.1-9: Conversa com Sr. Raimundo – funcionário da Fazenda Maratá.

Foto 3.2.1-10: Vistoria junto ao quintal da sede da casa na fazenda Maratá.
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•

PV-06 - Coordenadas UTM: 22 M 706238 / 9407613 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina no entorno área degradada e vegetação de pastagem. Em superfície,
observa-se a formação por um sedimento arenoso, com alguma inserção de
cascalhos finos. Durante o caminhamento na área degradada foi encontrado em
superfície um fragmento lítico (lasca em silexito), em local onde parece ter havido
extração de cascalho. Diante do achado foi intensificada a varredura de superfície
no seu entorno, entretanto, não foi observada nenhuma outra evidência
arqueológica e também não foi realizada a coleta do material.
O ponto foi registrado como Material Isolado 2 - OCORRÊNCIA RIO TOCANTINS
– MARABÁ 2 (mais detalhes ver Tabela 3.2.1-1: Vestígios arqueológicos
identificados durante Avaliação do Potencial de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico na ADA e AID – Trecho 1.).

Foto 3.2.1-11: Vistoria de superfície na área do PV 06.
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Foto 3.2.1-12: Material lítico isolado encontrado em superfície.

•

PV-07 - Coordenadas UTM: 22 M 708269 / 9409878 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico da planície de inundação, onde
predomina no entorno a vegetação de mata ciliar. Em superfície, observa-se a
formação por um sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalhos finos. A
vistoria ocorreu em barranco de rio, próximo do encontro dos rios Itacaiúnas e
Tocantins, nas imediações da área urbana de Marabá.
Na área vistoriada não foi encontrado qualquer vestígio arqueológico.
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Foto 3.2.1-13: Vistoria de superfície na área do PV 07.

Foto 3.2.1-14: Detalhe do sedimento de cascalho na área do PV 07.
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•

PV-08 - Coordenadas UTM: 22 M 710467 / 9411449 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico da planície de inundação, onde
predomina uma vegetação de mata ciliar. Durante a atividade de caminhamento no
local se deu o encontro da equipe com a senhora Margarida, de 56 anos, que
pescava nas margens do rio. A mesma disse que não tem muito conhecimento
sobre a ocorrência de vestígios.
Na área não foi encontrado qualquer vestígio arqueológico.

Foto 3.2.1-15: Conversa com dona Margarida, pescadora da região.
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Foto 3.2.1-16: Vistoria de superfície na área do PV 08.

•

PV-09 - Coordenadas UTM: 22 M 708604 / 9412798 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de pastagem. No local onde se encontra a sede de uma fazenda
histórica com porões e pisos em cerâmica, a equipe de pesquisadores foi recebida
pelo Sr. Agamenom Alves Silva, que comentou sobre a região e falou da história
da sede da fazenda levando os arqueólogos até o porão e no interior da casa para
possíveis registros fotográficos.
De acordo com as informações obtidas, a casa foi sede de uma grande fazenda,
uma das mais antigas da região e deve ter, pelo menos, 100 anos de construção.
O local foi registrado como Área de Ocupação Histórica – AOH 1 (mais detalhes
ver Tabela 3.2.1-1: Vestígios arqueológicos identificados durante Avaliação do
Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na ADA e AID – Trecho 1.).
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Foto 3.2.1-17: Conversa com Sr. Agamenom Alves Silva, morador do local.

Foto 3.2.1-18: Detalhe, piso cerâmico da sala, no interior da casa.
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•

PV-10 - Coordenadas UTM: 22 M 708269 / 9409878 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação.
Encontra-se em perímetro urbano da cidade de Marabá. Em superfície, observa-se
o solo formado por um sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalhos
finos. A vistoria de barranco foi feita com um breve caminhamento.
Na área não foram encontrados quaisquer vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.1-19: Vista geral da área vistoriada PV 10.
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Foto 3.2.1-20: Caminhamento com vistoria em superfície, área urbana PV 10.

•

PV-11 - Coordenadas UTM: 22 M 706370 / 9410790 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina uma vegetação de mata ciliar. No local a equipe de arqueologia
encontrou Sr. José Carlos Damasceno, 37 anos, juntamente com sua esposa. O
entrevistado contou que tem conhecimento da ocorrência de vestígios na região do
“curral” (ver PV-12, a seguir), onde se poderia encontrar algum material
arqueológico. Na área do ponto de vistoria não foi encontrado qualquer vestígio de
interesse arqueológico.
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Foto 3.2.1-21: Conversa com Sr. José Carlos damasceno PV 11.

•

PV-12 - Coordenadas UTM: 22 M 708604 / 9412798 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de pastagem. No local se encontram ruínas de estruturas de uma antiga
indústria de “cal”. Segundo as informações arroladas com os moradores locais, as
estruturas foram instaladas há aproximadamente 50 anos. O nome “Curral” foi dado
por causa do uso anterior (uma estrutura de curral), que hoje, porém, adaptada,
vem servindo de moradia para uma família. No lugar também foi identificada a
existência de uma estrutura cercada de tijolos em forma de fornalha ou forno.
O local foi registrado como Área de Ocupação Histórica – AOH 4 (mais detalhes
ver Tabela 3.2.1-1: Vestígios arqueológicos identificados durante Avaliação do
Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na ADA e AID – Trecho 1.).
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Foto 3.2.1-22: Conversa com moradores do local, PV 12.

Foto 3.2.1-23: Prédio arruinado da antiga fábrica de cal, PV 12.
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Foto 3.2.1-24: Estrutura de fornalha da antiga indústria de cal, PV 12.

•

PV-13 - Coordenadas UTM: 22 M 706370 / 9410790 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina a vegetação de mata. O morador local, Sr. Pedro Resplandes, de 64
anos, e sua esposa, receberam a equipe de arqueologia com um café e, em uma
conversa rápida, contou que sua antiga vizinha tinha duas pedras de machadinha,
mas que ele mesmo nunca viu. Comentou também sobre o “curral” (PV-12) onde,
segundo ele, poder-se-ia encontrar algum material arqueológico.
Na área do ponto de vistoria não foi encontrado qualquer vestígio de material
arqueológico.
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Foto 3.2.1-25: Conversa com Sr. Pedro Resplandes, PV 13.

•

PV-14 - Coordenadas UTM: 22 M 706370 / 9410790 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado junto a margem direita do
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina a vegetação de mata ciliar. Nesta comunidade, denominada Bela Vista,
a equipe técnica encontrou o Sr. Samuel Gomes Porto, de 29 anos, e o Sr. Jessé
Oliveira Alves, de 27 anos, ambos afirmando desconhecer a existência de artefatos
arqueológicos.
Na área não foi encontrado qualquer vestígio arqueológico.

77

Foto 3.2.1-26: Conversa com moradores local, PV 14.

•

PV-15 - Coordenadas UTM: 22 M 696955 / 9414284 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina a vegetação de mata ciliar. Em superfície, observa-se o solo formado
por um sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalhos finos. A vistoria feita
no barranco não relevou a existência de nenhum vestígio arqueológico.
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Foto 3.2.1-27: Observação de perfil do solo em barranco do rio, PV 15.

•

PV-16 - Coordenadas UTM: 22 M 695925 / 9415472 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação – local
onde predomina a vegetação de mata ciliar. Em superfície, observa-se o solo
formado por um sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalhos finos.
Desembarcando na ilha a equipe encontrou uma residência sem moradores, e na
caminhada no entorno do quintal não foram encontrados vestígios arqueológicos
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Foto 3.2.1-28: Vistoria de superfície em quintal de casa (ilha), PV 16.

•

PV-17 - Coordenadas UTM: 22 M 695798 / 9416932 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina a vegetação de pastagem. Em superfície, observa-se o solo formado
por um sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalhos finos. Na vistoria
feita no perfil exposto do barranco não foi encontrado qualquer vestígio
arqueológico.
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Foto 3.2.1-29: Vistoria em perfil de barranco, PV 17.

•

PV-18 - Coordenadas UTM: 22 M 694632 / 9417844 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação. No local
predomina a vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um
sedimento arenoso. Nesta localidade, conhecida como Ilha do Café, a família da
Sra. Maria Félix Sousa, 60 anos, recebeu a equipe técnica para uma conversa,
contudo, mesmo apresentando, para os moradores, os materiais coletados em
pontos vistoriados anteriormente, estes afirmaram desconhecer presença de
material em sua propriedade.
No caminhamento no entorno da área também não foi encontrado qualquer vestígio
arqueológico.
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Foto 3.2.1-30: Conversa com moradores da Ilha do Café, PV 18.

•

PV-19 - Coordenadas UTM: 22 M 698492 / 9409455 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície – uma área
degradada, com processo erosivo avançado. Em superfície, observa-se o solo
formado por um sedimento arenoargiloso, com alguma inserção de cascalhos finos.
A vistoria do perfil de barranco revelou a presença de material arqueológico isolado
(uma borda de um pote cerâmico). Diante do achado foi realizada uma exaustiva
varredura de superfície, entretanto, não foi observada nenhuma outra evidência
arqueológica. Como o material se encontrava em área degradada e corria risco de
se perder devido ao processo erosivo local, foi realizada a sua coleta.
O ponto foi registrado como Material Isolado 4 - OCORRÊNCIA RIO TOCANTINS
– MARABÁ 3 (mais detalhes ver Tabela 3.2.1-1: Vestígios arqueológicos
identificados durante Avaliação do Potencial de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico na ADA e AID – Trecho 1.).

82

Foto 3.2.1-31: Vista geral do barranco o rio com sinais de erosão, PV 19.

Foto 3.2.1-32: Vistoria em barranco de rio, área degradada com processo erosivo avançado,
PV 19.
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Foto 3.2.1-33: Fragmento de borda cerâmica coletada, PV 19.

•

PV-37 - Coordenadas UTM: 22 M 685807 / 9444013 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina a vegetação de mata. Caminhando-se em direção a sede do município
de Itupiranga, na margem do rio, a equipe encontrou uma casa abandonada, onde
foi feito um caminhamento no quintal, mas na área não foram encontrados
quaisquer indícios de vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.1-34: Vistoria em quintal de casa abandonada, PV 37.

•

PV-38 - Coordenadas UTM: 22 M 684173 / 9438993 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um
sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalho fino. A vistoria se deu em
perfil de barranco, porém nenhum vestígio arqueológico foi encontrado.
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Foto 3.2.1-35: Vistoria em perfil de barranco, PV 38.

•

PV-39 - Coordenadas UTM: 22 M 684225 /9439572 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina uma vegetação de mata. Na casa do Sr. Edson da Silva Mendonça, de
33 anos, há 2 anos morando no local, o entrevistado disse a equipe que tem
conhecimento de material arqueológico, mas não viu nesta região – da Grota da
Rainha.
Na vistoria realizada na área não foi encontrada qualquer ocorrência de vestígios
arqueológicos.
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Foto 3.2.1-36: Conversa com morador local, PV 39.

Foto 3.2.1-37: Vistoria em área de quintal de casa, região da Grota da Rainha, PV 39.
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•

PV-40 - Coordenadas UTM: 22 M 684220 / 9442734 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um
sedimento arenoso com alguma inserção de cascalho fino. O Sr. Francisco das
Chagas Cardoso Paixão, de 36 anos, sendo 30 deles morando na região, informou
que há cerca de 50 anos atrás haviam índios na região e que em sua propriedade
havia bastante material arqueológico. Em um caminhamento na área foi encontrado
em superfície vários fragmentos cerâmicos (grande concentração no quintal e
pasto) e material lítico (lâmina de machadinha).
No local foi registrado o sítio Tauri 1, cuja descrição detalhada será apresentada ao
final deste capítulo.

Foto 3.2.1-38: conversa com Sr. Francisco das Chagas Cardoso Paixão, PV 40.
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Fotos 3.2.1-39, 3.2.1-40, 3.2.1-41 e 3.2.1-42: Vestígios arqueológicos identificados no sítio
Tauri 1.

Foto 3.2.1-43: Registro de material arqueológico identificado em superfície.
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•

PV-43 - Coordenadas UTM: 22 M 684919 / 9445230 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Na casa do Sr. Miguel Coitinho Rodrigues, 68 anos,
aposentado e proprietário da fazenda, há 24 anos morando na região (Gleba de
Sta. Teresinha), disse não ter visto vestígios em sua propriedade, mas tem
conhecimento de material arqueológico. Em um caminhamento na área não foram
encontrados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.1-44: Conversa com morador local, Sr. Miguel Coitinho Rodrigues, PV 43.

•

PV-44 - Coordenadas UTM: 22 M 684889 / 9446194 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um
sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalhos finos. A vistoria feita no
barranco não apresentou a ocorrência de qualquer vestígio arqueológico no local.

90

Foto 3.2.1-45: Vistoria em perfil de barranco, PV 44.

•

PV-53 - Coordenadas UTM: 22 M 685544 / 9446786 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Os moradores da casa estavam ausentes e a
vistoria no quintal através do caminhamento não revelou a ocorrência de quaisquer
vestígios arqueológicos em superfície.
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Foto 3.2.1-46: Vistoria em superfície em quintal de casa abandonada, PV 53.

•

PV-54 - Coordenadas UTM: 22 M 685706 / 9443454 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um
sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalho fino. A vistoria feita no perfil
do barranco não apresentou a ocorrência de nenhum vestígio arqueológico.
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Foto 3.2.1-47: Vistoria em perfil de barranco, PV 54.

•

PV-55 - Coordenadas UTM: 22 M 685642 / 9442224 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Na casa do Sr. Antônio Ferreira de Carvalho, de 83
anos, morador dessa região, conhecida como Fazenda Boa Sorte, desde a década
de 1990, disse que há grande quantidade de material quando o rio está baixo. Foi
realizado um caminhamento em seu quintal e não foi encontrado qualquer indício
de vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.1-48: Conversa com moradores local, PV 54.

•

PV-56 - Coordenadas UTM: 22 M 685580 / 9431191 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um
sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalho fino. A vistoria feita no perfil
do barranco não apresentou a ocorrência de qualquer vestígio de interesse
arqueológico.
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Foto 3.2.1-49: Vistoria em perfil de barranco, PV 56.

•

PV-57 - Coordenadas UTM: 22 M 688903 / 9421125 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Na casa do Sr. Adão Almeida dos Santos, de 58
anos, morador da comunidade do Lago dos Macacos, relatou que tem
conhecimento dos vestígios nas partes mais altas da região (mais afastada do rio).
Na área do ponto de vistoria não foi encontrado qualquer vestígio de material
arqueológico.
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Foto 3.2.1-50: Conversa com moradores local, PV 57.

•

PV-58 - Coordenadas UTM: 22 M 694021 / 9420252 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Na casa do Sr. Manoel Pires de Souza, de 58 anos,
o Sr. Adão Almeida dos Santos, de 58 anos, há 30 morando na região (Praia do
Meio), nunca viu vestígios em sua região.
Na área não foi encontrado qualquer vestígio de interesse arqueológico.
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Foto 3.2.1-51: Conversa com morador local, PV 58.

•

PV-59 - Coordenadas UTM: 22 M 689975 / 9425121 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Na casa do Sra. Rosilda, 40 anos, morando na
região (comunidade Jacaré) há poucos meses, relatou brevemente que
desconhece a ocorrência na região de artefatos de cerâmica e material lítico.
Na área não foi encontrado qualquer vestígio arqueológico.
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Foto 3.2.1-52: Conversa com moradora local, PV 59.

•

PV-60 - Coordenadas UTM: 22 M 689630 / 9425343 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um
sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalhos finos. A vistoria feita no
perfil do barranco não apresentou a ocorrência de qualquer vestígio de interesse
arqueológico.

98

Foto 3.2.1-53: Vistoria em perfil de barranco, PV 60.

•

PV-61 - Coordenadas UTM: 22 M 687661 / 9427766 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Na casa da Sra. Maria Ivani Barbosa Campos, de
53 anos, há 6 meses morando na região (Ribeirinha Nova Ipixuna), a entrevistada
relatou que desconhece a existência na região de artefatos de cerâmica e material
lítico.
Na área não foi encontrado qualquer vestígio material de interesse ao estudo.
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Foto 3.2.1-54: Conversa com moradora local, PV 61.

•

PV-62 - Coordenadas UTM: 22 M 686990 / 9434627 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação – local
onde predomina vegetação de mata. Na casa do Sr. Antônio Ribeiro de Souza, de
64 anos, morador da região de Cametaú Grande, município de Nova Ipixuna, o
entrevistado afirmou ter conhecimento de artefatos arqueológicos, mas nunca ter
visto em sua região.
Na área vistoriada não foi encontrado qualquer vestígio arqueológico.
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Foto 3.2.1-55: Conversa com morador local, PV 62.

•

PV-63 - Coordenadas UTM: 22 M 686740 / 9436766 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado em posição de baixa vertente, localizado na margem
direita do rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de
inundação e vegetação de pastagem. Em superfície, observa-se o solo formado por
um sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalhos finos. No lugar, região
de Gorgulho, Nova Ipixuna, a equipe de arqueologia foi recebida pela Sra. Maria de
Nazaré, de 49 anos, que disse morar no local desde a década de 1970. A
entrevistada afirmou que acima no morro próximo havia sido encontrada uma
machadinha, tanto assim que caminhando pelo local, acompanhada do filho da
moradora, John Martins, de 27 anos, a equipe de arqueologia encontrou 1
fragmento artefato de lítico (lâmina de machado). Contudo, apesar dos esforços
nas investidas nenhum outro vestígio foi identificado.
O ponto foi registrado como Material Isolado 4 - OCORRÊNCIA RIO TOCANTINS
–NOVA IPIXUNA 1 (mais detalhes ver Tabela 3.2.1-1: Vestígios arqueológicos
identificados durante Avaliação do Potencial de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico na ADA e AID – Trecho 1.).
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Foto 3.2.1-56: Conversa com moradora local, PV 63.

Foto 3.2.1-57: Vestígio de fragmento lítico, PV 63.
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•

PV-64 - Coordenadas UTM: 22 M 686906 / 9438526 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação - local
onde predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por
um sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalho fino. A vistoria na barra
do rio não trouxe a identificação de nenhuma ocorrência de vestígios arqueológicos
na área.

Foto 3.2.1-58: Vistoria em superfície, PV 64.

•

PV-65 - Coordenadas UTM: 22 M 685763 / 9441239 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata e terreno desmatado (arado). Em superfície,
observa-se o solo formado por um sedimento arenoso com alguma inserção de
cascalhos finos. Na propriedade do Sr. Valderi de Souza Nascimento, de 58 anos,
morador da região de Quatro Bocas-Pitombeiras há mais de 30 anos morando,

103

contou que em sua propriedade existem muitos “cacos” de cerâmicas espalhados
no quintal, o mesmo nos guiou mostrando os fragmentos cerâmicos e o material
lítico associado. No local foi registrado o sítio Nova Ipixuna 1, cuja descrição
detalhada será apresentada ao final deste capitulo.

Foto 3.2.1-59: Vistoria em superfície no quintal de casa, PV 65.

Foto 3.2.1-60: Registro de material arqueológico, PV 65.
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Foto 3.2.1-61: Vestígio de borda cerâmica com decoração, PV 65.

Foto 3.2.1-62: Fragmento de lamina de machado polido, PV 65.
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•

PV-66 - Coordenadas UTM: 22 M 692172 / 9417717 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina uma vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por
um sedimento arenoso com alguma inserção de cascalhos finos. Em conversa com
os moradores locais, os entrevistados informaram não ter conhecimento de
vestígios arqueológicos.
Na área vistoriada não foram encontrados quaisquer indícios de vestígios
arqueológicos.

Foto 3.2.1-63: Conversa com moradores local, PV 66.

3.2.1.1 Resultados parciais (Trecho 1)
Os resultados sistematizados dos vestígios evidenciados durante atividades de
campo no Trecho 1 para o Projeto de Avaliação de Potencial de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico na Área Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do
Rio Tocantins - Municípios de Baião, Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga,
Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí / PA, encontram-se
na Tabela 3.2.1-1, abaixo.
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Tabela 3.2.1-1: Vestígios arqueológicos identificados durante Avaliação do Potencial de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico na ADA e AID – Trecho 1.
SÍTIO ARQUEOLÓGICO
MATERIAL ISOLADO
AOH

COORD. UTM 22M:
SIRGAS, 2000

VESTÍGIOS
IDENTIFICADOS

ÁREA

LOCAL

Sítio Itupiranga 1

684980 / 9429209

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 1

Sítio Nova Ipixuna 1

685762 / 9441239

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 65

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 40

Sítio Tauiri 1

684220
9442734

/

Material Isolado 1
Ocorrência Rio Tocantins
– Marabá 1

695048 / 9412963

Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 4

Material Isolado 2
Ocorrência Rio Tocantins
– Marabá 2

698492 / 9409455

Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 6

Material Isolado 3
Ocorrência Rio Tocantins
–Nova Ipixuna 1

686740 / 9436766

Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 63

Material Isolado 4
Ocorrência Rio Tocantins
– Marabá 3

686740 / 9436766

Cerâmica

AID –
TRECHO 1

PV 19

AOH 1

708603 / 9412798

Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 9

AOH 4

705979 / 9410552

Casa antiga

AID –
TRECHO 1

PV 12

A seguir é apresentada a caracterização com detalhamento de cada um os sítios
arqueológicos identificados, por meio da descrição do seu ambiente de inserção,
bem como do tipo de vestígios e artefatos neles presentes:
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•

Sítio Itupiranga 1

O Sítio Arqueológico Itupiranga 1 está localizado em terra firme, sob as
coordenadas de UTM: 22 M 684980 / 9429209, na margem esquerda do rio
Tocantins. Encontra-se inserido na AID do empreendimento. O local fica afastado
do município de Itupiranga cerca de 2 km rio acima. O terreno tem como uso do
solo o plantio de capim, servindo de pasto para criação de gado. Possui baixa
visibilidade de superfície, entretanto, junto a cerca e caminho de gado apresenta
diversos fragmentos de material arqueológico cerâmico e lítico.

Foto 3.2.1-64: Vista geral da área do Sítio Itupiranga 1. Área com vegetação de pasto sujo.

Trata-se de um sítio a céu aberto litocerâmico, delimitado parcialmente pelas
coordenadas UTM: 22 M 685056 / 9429606, 22 M 684755 / 9429177, 22 M 684716
9429498, 22 M 685084 / 9429265. Encontra-se implantado em terreno aplainado,
suavemente voltado para a margem do rio, no local em superfície é possível
observar dispersos por toda a área do caminhamento, fragmentos de cerâmica e
lítico pré-coloniais.
As características do material encontrado apontam para um provável local de
moradia (aldeia). As características das peças cerâmicas identificadas, remetem
para uma cerâmica associada à Tradição Tupiguarani.
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Neste sentido, para o devido registro cadastral do sítio arqueológico foram
realizados todos os apontamentos pertinentes quanto à obtenção das coordenadas
UTM com auxílio de equipamento GPS, quanto ao registro fotográfico em base
digital e para o preenchimento da Ficha para Registro de Sítios Arqueológicos
CNSA / SGPA (ver Anexo III).

Figura 3.2.1-2: Mapa de localização do Sítio Itupiranga 1, nas proximidades da área urbana
de Itupiranga.
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Foto 3.2.1-65: Material encontrado em superfície (cerâmica) no Sítio Itupiranga 1.

Foto 3.2.1-66: Registro do material encontrado em superfície (lítico) no Sítio Itupiranga 1.
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Foto 3.2.1-67: Registro do material encontrado em superfície (cerâmica) no Sítio Itupiranga 1.

•

Sítio Nova Ipixuna 1

O Sítio Arqueológico Nova Ipixuna 1 está localizado sob as coordenadas de UTM:
22 M 685762

/ 9441239, no município de Nova Ipixuna, em terra firme, na

margem direita do rio Tocantins. Encontra-se inserido na AID do empreendimento.
O local fica afastado da área urbana de Itupiranga cerca de 8,3 km rio abaixo. O
terreno tem no solo mata secundária, com grande quantidade de coqueiro de
babaçu, uma outra porção do terreno se encontra desmatada para formação de
pasto. A área gradeada possui boa visibilidade de superfície, entretanto, em
contrapartida, junto a área de mata, a visibilidade é baixa. De modo geral, a área
toda apresenta uma grande concentração de fragmentos de material arqueológico
cerâmico e lítico.
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Foto 3.2.1-68: Vista geral da área do Sítio Nova Ipixuna 1, área acima do barranco do rio.

Trata-se de um sítio a céu aberto litocerâmico, delimitado parcialmente pelas
coordenadas UTM: 22 M 685886 / 9441458, 22 M 685904 / 9441092, 22 M 685734
/ 9441265, 22 M 686033 / 9441265. Encontra-se implantado em terreno aplainado,
suavemente voltado para a margem do rio, foram observados dispersos por toda a
área do caminhamento, fragmentos de cerâmica e lítico pré-colonial, encontrados
em superfície.
As características do material encontrado apontam para um provável local de
moradia (aldeia). As características das peças cerâmicas identificadas, apontam
para uma cerâmica associada à tradição Tupiguarani. Para o devido cadastro do
sítio, foram realizados os registros pertinentes como: obtenção das coordenadas
com GPS; registros fotográficos em base digital; e o preenchimento da Ficha para
Registro de Sítios Arqueológicos CNSA / SGPA (ver Anexo III).
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Figura 3.2.1-3: Mapa de localização do Sítio Nova Ipixuna 1, na margem direita do rio
Tocantins, município de Nova Ipixuna.

Foto 3.2.1-69: Material encontrado em superfície (cerâmica) no Sítio Nova Ipixuna 1.
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Foto 3.2.1-70: Registro do material encontrado em superfície (lítico) no Sítio Nova Ipixuna 1.

Foto 3.2.1-71: Registro do material encontrado em subsuperfície (cerâmica) no Sítio Nova
Ipixuna 1.
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•

Sítio Tauiri 1

O Sítio Arqueológico Tauri 1 está localizado sob as coordenadas de UTM: 22 M
684220 / 9442734, no município de Itupiranga, nas imediações do distrito Santa
Terezinha do Tauiri, em terra firme, na margem esquerda do rio Tocantins.
Encontra-se inserido na AID do empreendimento. O local fica distante da área
urbana do distrito de Santa Terezinha do Tauiri cerca de 4 km rio acima. A área
atualmente é utilizada como sede de fazenda, com terrenos formados por pastos.
Possui baixa visibilidade de superfície, entretanto, junto às cercas e nos caminhos
dos trilheiros de gado foi possível observar a ocorrência de diversos fragmentos de
material arqueológico cerâmico e lítico.

Foto 3.2.1-72: Vista geral da área do Sítio Tauri 1. Área em sede de fazenda.

Trata-se de um sítio a céu aberto litocerâmico, delimitado parcialmente através das
coordenadas UTM: 22 M 684309 / 9443040, 22 M 684202 / 9442737,
22 M 684314 / 9442854, 22 M 684197 / 9442928. Encontra-se implantado em
terreno aplainado, suavemente voltado para a margem do rio. Observa-se, em
superfície, dispersos por toda a área do caminhamento, fragmentos de cerâmica e
lítico pré-colonial.
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As características do material encontrado apontam para um provável local de
moradia (aldeia) e as características das peças cerâmicas identificadas, remetem
para uma cerâmica associada à tradição Tupiguarani. Neste sentido, a fim de
efetuar o cadastro do bem, foram realizados os registros pertinentes como:
obtenção das coordenadas com equipamento GPS; o registro fotográfico em base
digital; e o preenchimento da Ficha para Registro de Sítios Arqueológicos CNSA /
SGPA (ver Anexo III).

Figura 3.2.1-4: Mapa de localização do Sítio Tauri 1, na margem esquerda do rio Tocantins,
distrito de Santa Terezinha do Tauiri.
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Foto 3.2.1-73: Material encontrado em superfície (cerâmica) no Sítio Tauri 1.

Foto 3.2.1-74: Registro do material encontrado em superfície (lítico) no Sítio Tauri 1.
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Foto 3.2.1-75: Registro do material encontrado em superfície (cerâmica) no Sítio Tauri 1.

3.2.2 Estudos desenvolvidos no Trecho 2 (Montante) - Santa Terezinha do
Tauiri à Ilha do Bogéa
O Trecho 2, a montante do reservatório da UHE de Tucuruí, conhecido como região
dos Pedrais, engloba 35 km de extensão, da localidade de Santa Terezinha do
Tauiri (km 393) à Ilha do Bogéa (km 350) e será alvo de derrocamento pela
existência de afloramentos rochosos conhecidos como regiões dos pedrais.
Embora a maior parte se encontre submersa, alguns lajedos afloram,
principalmente no período mais seco (setembro a novembro) impedindo a
navegação de comboios de carga, sendo necessário o derrocamento, prevendo-se
neste trecho a abertura de um canal navegável de 100 a 115 m de largura.
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Figura 3.2.2-1: Sítios arqueológicos identificados no Trecho 2.
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Conforme já mencionado neste estudo, a maior parte da ADA do empreendimento
se encontra submersa. Entretanto, as verificações realizadas nas margens do rio
Tocantins e em suas ilhas (AID) permitiram a identificação de diversos vestígios de
natureza arqueológica e histórica, a saber: sítios Pré-coloniais litocerâmico (3);
materiais isolados - líticos (2); e áreas de ocupação histórica (2). Deste modo, podese afirmar que os terrenos de entorno imediato da ADA (as margens do Rio
Tocantins) possuem alto potencial de ocorrência de patrimônio arqueológico, o que
mostra a importância desse estudo para contribuir com o conhecimento
arqueológico e corroborar para reforçar o contexto arqueológico regional.
No Trecho 2, onde estão previstas as estruturas de apoio às obras (canteiro, paiol
de explosivo e acessos)3, devido à identificação de material arqueológico em
superfície, foram desenvolvidas atividades de prospecção de caráter interventivo
em subsuperfície, que resultou no registro de um sítio pré-colonial litocerâmico – o
sítio arqueológico Tauri 2, cujas descrições das atividades e detalhes dos vestígios
identificados se encontram ao final desse capítulo.
Assim, com o intuito de observar os compartimentos ambientais existentes na ADA
e AID com maior probabilidade de ocorrência de bens arqueológicos, no Trecho 2,
totalizaram-se 28 pontos vistoriados. A seguir uma breve descrição dos pontos
visitados pela equipe de arqueologia:
•

PV-20 - Coordenadas UTM: 22 M 684745 / 9446923 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado em posição de baixa vertente, localizado na margem
esquerda do rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de
inundação, em área urbanizada da localidade de Santa Terezinha do Tauiri. A
equipe técnica foi até a casa do Sr. ‘Cabeludo’ no intuito de marcar uma visita aos
terrenos da ADA, onde estão predefinidas as áreas para implantação do canteiro
de obras, os acessos e o paiol, e mesmo na ausência do requerido, aproveitou-se
a oportunidade para realização de uma vistoria em superfície próxima à margem

Após a conclusão dos trabalhos de campo a localização e layout da área de apoio sofreu alteração,
conforme ilustração do Anexo VI.
3
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do rio. Entretanto, nesta ocasião não foi identificado qualquer vestígio cultural
arqueológico.

Foto 3.2.2-1: Vistoria em superfície na área urbana de Tauri.

•

PV-21 - Coordenadas UTM: 22 M 681795 / 9451524 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina uma vegetação de pastagem. Foi realizada vistoria em quintal de
moradia abandonada localizada às margens do rio. Contudo, não foi encontrada
qualquer ocorrência de vestígios arqueológicos na área visitada.
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Foto 3.2.2-2: Vistoria de superfície em quintal de moradia abandonada, PV 21.

Foto 3.2.2-3: Moradia abandonada em ponto a ser inundado pela cheia do rio, PV 21.
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•

PV-22 - Coordenadas UTM: 22 M 679211 / 9454123 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina uma vegetação de mata. Em conversa com Sr. Assoélio Santos
Santana, 57 anos, o entrevistado informou que próximo à Vila Santo Antoninho, já
viu vestígios de cacos de panela de índios. Nas proximidades da residência do
inquirido, não foram encontrados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.2-4: Conversa com Sr. Assoélio Santos Santana, PV 22.

•

PV-23 - Coordenadas UTM: 22 M 673807 / 9457617 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Foi feita uma vistoria em superfície no quintal da
moradia existente, entretanto, não foram encontrados indícios de vestígios
arqueológicos na área.
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Foto 3.2.2-5: Vistoria de superfície em quintal de moradia, PV 23.

•

PV-24 - Coordenadas UTM: 22 M 671714 / 9463217 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, local
onde predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por
um sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalhos finos. Foi realizada uma
vistoria em perfil de barranco, mas nenhum vestígio arqueológico foi encontrado na
área.
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Foto 3.2.2-6: Vistoria em barranco de rio, PV 24.

•

PV-25 - Coordenadas UTM: 22 M 671112 / 9464486 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
regionalmente predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo
formado por um sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalho fino. Foi
realizada uma vistoria com caminhamento em campos de pastagens, contudo, não
foi observada a presença de qualquer vestígio arqueológico em superfície.
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Foto 3.2.2-7: Vistoria em campos de pastagens, PV 25.

•

PV-26 - Coordenadas UTM: 22 M 671948 / 9468799 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação. No local
foram identificados vestígios de fundação de uma casa antiga. Segundo a moradora
local, Sra. Maria Costa Souza, de 34 anos, trata-se de uma casa antiga anterior a
construção da barragem de Tucuruí. No seu quintal foram evidenciados alguns
fragmentos de cerâmicas e louças.
O local foi registrado como Área de Ocupação Histórica – AOH 2 (mais detalhes
ver Tabela 3.2.2-1: Vestígios arqueológicos identificados durante Avaliação do
Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na ADA e AID – Trecho 2.).
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Foto 3.2.2-8: Conversa com moradora local, PV 26.

Foto 3.2.2-9: Vestígio de louça decorada da antiga casa.
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•

PV-27 - Coordenadas UTM: 22 M 673028 / 9470467 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de pastagem. Trata-se de uma sede de fazenda
abandonada, foi realizada varredura no quintal, não foi observado vestígio
arqueológico em superfície.

Foto 3.2.2-10: Vistoria no quintal de casa abandonada, PV 27.

•

PV-28 - Coordenadas UTM: 22 M 672953 / 9473614 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um
sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalho fino. Foi realizada a vistoria
no perfil do barranco, contudo, não foi observada a presença de qualquer vestígio
arqueológico.
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Foto 3.2.2-11: Vistoria de barrando do rio, PV 28.

•

PV-29 - Coordenadas UTM: 22 M 672925 / 9473779 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação,
observa-se afloramento de blocos de rochas. Em superfície predomina vegetação
de pastagem, que restringe a visibilidade do solo. No local, não foi encontrado
quaisquer vestígios de natureza arqueológica.
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Foto 3.2.2-12: Vistoria de superfície em área de pastagem, PV 29.

•

PV-30 - Coordenadas UTM: 22 M 670521 / 9478975 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Em conversa com Sr. Verissimo Reis Rocha, 46
anos, esse informou que já ouviu dizer que na região de Volta Grande ocorreria
material arqueológico.
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Foto 3.2.2-13: Conversa com morador local, PV 30.

•

PV-31 - Coordenadas UTM: 22 M 675234 / 9483552 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, uma ilha (particular) no rio Tocantins,
associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde predomina
vegetação de mata. Conhecida como Ilha do Bogéa – região de peixe salgado – a
equipe de pesquisadores se encontrou com o Sr. Francisco da Silva Bastos, de 44
anos, caseiro da pequena ilha há apenas 2 anos, que informou nunca ter visto
material arqueológico na ilha.
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Foto 3.2.2-14: Vista geral da ilha da Bogéa.

Foto 3.2.2-15: Conversa com morador local, PV 31.
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•

PV-32 - Coordenadas UTM: 22 M 677248 / 9479219 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um
sedimento arenoso. O local é conhecido como a Ilha de Coco (Região Jatobá). O
Sr. Antônio da Silva Rodrigues, 49 anos, pescador, juntamente com seus amigos
em volta de um jogo de sinuca, parou o jogo para dar informações da ilha, relatando
a presença de fragmentos de cerâmica no campo de futebol e por toda ilha.
Acompanhada pelo Sr. Nonato Ferreira da Silva, 45 anos, pescador, morador de
Marabá (trabalha com Sr. Antônio na pesca), a equipe de arqueologia foi guiada
até o campo comprovando os fragmentos e se pôs de prontidão para mostrar todo
entorno da ilha em busca dos mesmo para possível delimitação do sítio. No
decorrer do caminhamento pela área foram encontrados em superfície vários
fragmentos cerâmicos e líticos.
No local foi registrado o Sítio Arqueológico Ilha de Coco, cuja descrição detalhada
se encontra na parte final desse capitulo.

Foto 3.2.2-16: Conversa com pescadores, moradores local, PV 32.
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Foto 3.2.2-17: Registro do material encontrado em superfície (cerâmica e lítico) na área do
campo de futebol - Sítio Ilha de Coco.

Foto 3.2.2-18: Registro do material encontrado em superfície (cerâmica) no Sítio Ilha de Coco.
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•

PV-33 - Coordenadas UTM: 22 M 677485 / 9477575 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um
sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalho fino. A vistoria no perfil do
barranco feita não apresentou a incidência de qualquer vestígio arqueológico no
local.

Foto 3.2.2-19: Vistoria de perfil de barranco, PV 33.

•

PV-34 - Coordenadas UTM: 22 M 677506 / 9473061 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Na casa da Sra. Iraci Silva Ferreira, 17 anos,
juntamente com tios e família, os entrevistados disseram que desconheciam esse
tipo de material arqueológico e que em sua propriedade não havia sido notado.
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Foto 3.2.2-20: Conversa com moradores local, PV 34.

•

PV-35 - Coordenadas UTM: 22 M 675485 / 9469057 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado em posição de baixa vertente, na Ilha de Pacas, associada
ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde predomina vegetação
de mata. O morador Sr. Manassés Aguiar Silva, 57 anos, caseiro, morador em uma
casa que alega ter sido construída há aproximadamente 60 anos, de propriedade
do Sr. Dr. Hidelbrando (advogado), onde, em um dos cômodos internos da
respectiva residência, estão em uso 2 potes que seriam indígenas. O entrevistado
disse que nos terrenos das redondezas podem ser encontrados vestígios
arqueológicos.
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Foto 3.2.2-21: Conversa com morador local, PV 35.

Foto 3.2.2-22: Pote de barro antigo.

137

•

PV-36 - Coordenadas UTM: 22 M 676754 / 9459978 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação,
localizado na comunidade de Volta Redonda. O Sr. José Raimundo Silva Alves, 41
anos, pescador, apresentou a comunidade dizendo que aproximadamente 10
famílias vivem ali, local onde existe um colégio, uma igreja e um minimercado.

Foto 3.2.2-23: Conversa com moradores locais, PV 36.

•

PV-41 - Coordenadas UTM: 22 M 671089 / 9477207 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Na serralheria do Sr. Raimundo Nonato, 30 anos,
juntamente com seus irmãos, filhos, sobrinhos e pais, ninguém souber informar
sobre a existência de material arqueológico na área.
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Foto 3.2.2-24: Conversa com moradores locais, na serralheria da família, PV 41.

•

PV-42 - Coordenadas UTM: 22 M 676783 / 9458493 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. A vistoria no perfil do barranco não identificou a
ocorrência de qualquer vestígio arqueológico no local.
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Foto 3.2.2-25: Vistoria de perfil em barranco de rio, PV 42.

•

PV-45 - Coordenadas UTM: 22 M 684919 / 9445230 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. A vistoria no quintal da casa abandonada foi
realizada através do caminhamento de superfície, entretanto, não foi observado
qualquer vestígio de natureza arqueológica.
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Foto 3.2.2-26: Vistoria em quintal de casa abandonada, PV 45.

•

PV-46 - Coordenadas UTM: 22 M 676073 / 9459700 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, na Ilha de Santo Antoninho, associada
ao domínio geomorfológico de planície de inundação e vegetação de mata. No local
encontra-se uma área histórica conhecida como “Cidade de Velha Ipixuna”. A
equipe de arqueologia foi levada ao local pelo Sr. Reinando Almeida Machado, de
37 anos, pescador e morador do povoado de “Volta Redonda”, que contou que ali,
há aproximadamente 35 anos, foi a antiga cidade de Ipixuna, cujo abandono da
cidade se deu em função da inundação ocasionada pela construção da barragem
da UHE Tucuruí que atingiu parte do antigo núcleo urbano da cidade afetando a
economia da região. No local ainda restaram algumas ruas, calçadas e casas, além
de escolas e ruínas de uma igreja. O Sr. Reinaldo informou ainda que há 10 anos
ainda tinha alguns poucos moradores que se arriscavam em morar no lugar.
O local foi registrado como Área de Ocupação Histórica – AOH 3. (Para mais
detalhes ver Tabela 3.2.2-1: Vestígios arqueológicos identificados durante

141

Avaliação do Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na ADA e AID –
Trecho 2.).

Foto 3.2.2-27: Ruína de edificação tomada pela mata, PV 46.

Foto 3.2.2-28: Ruína da antiga igreja, PV 46.
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•

PV-47 - Coordenadas UTM: 22 M 676200 / 9459648 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, na Ilha de Santo Antoninho, associada
ao domínio geomorfológico de planície de inundação e vegetação de mata. Além
das estruturas históricas foi encontrado durante reconhecimento do local fragmento
de material lítico isolado.
O ponto foi registrado como Material Isolado 6. (Mais detalhes ver Tabela 3.2.2-1:
Vestígios arqueológicos identificados durante Avaliação do Potencial de Impacto
ao Patrimônio Arqueológico na ADA e AID – Trecho 2.).

Foto 3.2.2-29: Vistoria em superfície, presença de material lítico isolado, PV 47.

•

PV-48 - Coordenadas UTM: 22 M 678834 / 9456616 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, na Ilha de Santo Antoninho, associada
ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde predomina vegetação
de mata. Na casa do Sr. Edvaldo dos Santos Fonseca, 30 anos, o entrevistado
informou nunca ter visto vestígios em sua propriedade e desconhece material
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arqueológico. Na vistoria empreendida no local não foi encontrado qualquer indício
de vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.2-30: Conversa com morador local, PV 48.

•

PV-49 - Coordenadas UTM: 22 M 679178 / 9456438 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado em posição de baixa vertente, local na Ilha de Santo
Antoninho, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Na casa da Sra. Dejanira Silva de Paula, de 61
anos, e há 5 morando na região, havia guardada uma lâmina de machado polido
encontrada em seu quintal. No caminhamento pela área foi possível encontrar
somente outros 2 fragmentos de material lítico.
O ponto foi registrado como Material Isolado 5 (mais detalhes ver Tabela 3.2.2-1:
Vestígios arqueológicos identificados durante Avaliação do Potencial de Impacto
ao Patrimônio Arqueológico na ADA e AID – Trecho 2.).
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Foto 3.2.2-31: Conversa com moradora do local, PV 49.

Foto 3.2.2-32: Material lítico, lâmina de machado polido, PV 49.
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•

PV-50 - Coordenadas UTM: 22 M 680498 / 9456060 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na Ilha de Santo Antoninho,
associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde predomina
vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um sedimento
arenoso com alguma inserção de cascalho fino. Na propriedade do Sr. Raimundo
Ferreira de Sena, 62 anos, o entrevistado informou que em sua propriedade haviam
muitos “cacos” de cerâmica espalhados em seu quintal junto à plantação de
mandioca. O entrevistado guiou a equipe mostrando os fragmentos cerâmicos e
líticos em superfície.
No local foi registrado o Sítio Arqueológico Santo Antoninho, cuja descrição
detalhada será dada na parte final desse capitulo.

Foto 3.2.2-33: Conversa com morador local, PV 50.
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Foto 3.2.2-34: Fragmento de cerâmica com decoração incisa.

Foto 3.2.2-35: Material lítico, pré-forma de machadinha.
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•

PV-51 - Coordenadas UTM: 22 M 685028 / 9450556 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo formado por um
sedimento arenoso, com alguma inserção de cascalhos fino. A vistoria no perfil do
barranco do rio não identificou qualquer indício de vestígio arqueológico.

Foto 3.2.2-36: Vistoria de perfil em barranco de rio, PV 51.

•

PV-52 - Coordenadas UTM: 22 M 685873 / 9449160 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem direita do rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata. No local da vistoria havia uma casa, porém, os
moradores não estavam presentes, apresentava um aspecto de abandono.
Todavia, mesmo na ausência dos moradores, foi realizado um caminhamento no
local, mas não foi encontrado qualquer vestígio arqueológico em superfície.
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Foto 3.2.2-37: Vistoria em quintal de casa sem moradores, PV 52.

•

PV-67 - Coordenadas UTM: 22 M 684161 / 9447786 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado em posição de baixa vertente, localizado na margem esquerda do rio
Tocantins, em área associada ao domínio geomorfológico de planície de
inundação, onde predomina vegetação de mata. Em superfície, observa-se o solo
formado por um sedimento arenoso com alguma inserção de cascalhos finos.
Próximo à localidade de Santa Terezinha do Tauiri, o Sr. Ivo Rios de Souza, 42
anos, há 10 anos morando na região, informou que em sua propriedade havia a
presença de material cerâmico. No caminhamento na área de entorno foram
encontrados diversos fragmentos cerâmicos e materiais líticos.
No local foi registrado o Sítio Tauri 3, cuja descrição detalhada é apresentada na
parte final desse capitulo.
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Foto 3.2.2-38: Registro de vestígios arqueológicos em superfície, PV 67.

Foto 3.2.2-39: Material arqueológico em superfície (cerâmica).
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3.2.2.1 Resultados parciais (Trecho 2)
Os resultados sistematizados dos vestígios evidenciados durante atividades de
campo no Trecho 2, para o Projeto de Avaliação de Potencial de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico na Área Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do
Rio Tocantins - Municípios de Baião, Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga,
Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí / PA, encontra-se
na Tabela 3.2.2-1, abaixo.
Tabela 3.2.2-1: Vestígios arqueológicos identificados durante Avaliação do Potencial de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico na ADA e AID – Trecho 2.
SÍTIO ARQUEOLÓGICO
MATERIAL ISOLADO
AOH

COORD.UTM:
SIRGAS, 2000 - 22M

VESTÍGIOS
IDENTIFICADOS

ÁREA

LOCAL

SÍTIO TAURI 3

684161 / 9447786

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 2

PV 67

SÍTIO SANTO
ANTONINHO 1

680498 / 9456060

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 2

PV 50

SÍTIO ILHA DE COCO 1

680498 / 9456060

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 2

PV 32

MATERIAL ISOLADO 5

679178 / 9456438

Lítico

AID –
TRECHO 2

PV 49

MATERIAL ISOLADO 6

676200 / 9459648

Lítico

AID –
TRECHO 2

PV 47

AOH 2

671948 / 9468799

Ruína de casa
antiga

AID –
TRECHO 2

PV 26

AOH 3

676073 / 9459700

Antiga Vila (Velha
Ipixuna)

AID –
TRECHO 2

PV 46

A seguir é apresentada a caracterização com maiores detalhes dos sítios
arqueológicos identificados, por meio de uma breve descrição do seu ambiente de
inserção, bem como do tipo de vestígios e artefatos neles presentes:
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•

Sítio Santo Antoninho 1

Foto 3.2.2-40: Vista geral da área do Sítio Santo Antoninho 1. Área com vegetação de mata
nativa, mesclada a plantio de roças de subsistência (bananal, mandiocal, cacauzeiro,
açaizeiro, etc.

O Sítio Arqueológico Santo Antoninho 1 está localizado sob as coordenadas UTM:
22 M 680498 / 9456060, em terra firme, na Ilha de Santo Antoninho. Encontra-se
inserido na AID do empreendimento. O local do sítio fica afastado da localidade de
Santa Terezinha do Tauiri cerca de 10 km rio abaixo. O terreno tem como uso do
solo o plantio de roças de subsistência (bananal, mandiocal, cacauzeiro, açaizeiro,
etc.). Possui baixa visibilidade de superfície, entretanto, junto aos caminhos de
passagem e próximo ao quintal da casa apresentou diversos fragmentos de
material arqueológico cerâmico e lítico.
Trata-se de um sítio a céu aberto litocerâmico, delimitado parcialmente pelas
coordenadas UTM: 22 M 680489 / 9456078, 22 M 680304 / 9456125, 22 M 680333
/ 9455936, 22 M 680503 / 9455926. Encontra-se implantado em terreno aplainado,
suavemente voltado para a margem do rio, onde se observou fragmentos de
cerâmica e material lítico pré-colonial dispersos por toda a área do caminhamento,
encontrados em superfície. O Sítio apresenta solo arenoso, cor preto, camada
arqueológica de terra preta.
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As características do material encontrado apontam para um provável local de
assentamento de moradia (aldeia). Pelas características das peças cerâmicas
identificadas, apontam associação para cerâmica da Tradição Tupiguarani.
Para o devido cadastramento do sítio foram realizados os registros pertinentes
como: obtenção das coordenadas UTM com auxílio de equipamento GPS; o
registro fotográfico em base digital; e o preenchimento da Ficha para Registro de
Sítios Arqueológicos CNSA / SGPA (ver Anexo III).

Figura 3.2.2-2: Imagem aérea da área onde foi identificado o Sítio Santo Antoninho 1, nas
proximidades do município de Itupiranga.
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Foto 3.2.2-41: Material encontrado em superfície (cerâmica), Sítio Santo Antoninho 1.

Foto 3.2.2-42: Registro do material encontrado em superfície (lítico) no Sítio Santo Antoninho
1.
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Foto 3.2.2-43: Registro do material encontrado em superfície (cerâmica) no Sítio Santo
Antoninho 1.

•

Sítio Ilha de Coco 1

Foto 3.2.2-44: Vista geral da área do Sítio Ilha de Coco 1. Área com vegetação de mata nativa,
mesclada a plantio de roças de subsistência (mandiocal).
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O Sítio Arqueológico Ilha de Coco 1 está localizado, em terra firme, sob as
coordenadas UTM: 22 M 677247 /

9479218, na Ilha de Coco. Encontra-se

inserido na AID do empreendimento.
O local do sítio fica afastado da localidade de Santa Terezinha do Tauiri, distante
cerca de 33 km rio abaixo. O terreno tem como uso do solo atual, um campo de
futebol e plantio de roças de subsistência (mandiocal), mesclado a mata nativa.
Possui baixa visibilidade de superfície, entretanto, junto aos caminhos de
passagem e de acesso o campo de futebol apresentou diversos fragmentos de
material arqueológico cerâmico e lítico.
Trata-se de um sítio a céu aberto litocerâmico, delimitado parcialmente pelas
coordenadas UTM: 22 M 677349 / 9479320, 22 M 677239 / 9479400,
22 M 677183 / 9479273, 22 M 677284 / 9479216. Encontra-se implantado em
terreno plano, em suave vertente voltada para a margem do rio. Observam-se
fragmentos de cerâmica e material lítico pré-colonial dispersos por toda a área do
caminhamento, encontrados em superfície. O Sítio apresenta solo arenoso, cor
preta, associada a camada arqueológica de terra preta.
As características do material encontrado apontam para um provável local de
assentamento de moradia (aldeia), cujas características das peças remetem para
as cerâmicas associadas à tradição Tupiguarani.
Para o devido cadastro do sítio foram realizados os registros pertinentes como: a
obtenção das coordenadas com auxílio de equipamento GPS; o registro fotográfico
em base digital; e o preenchimento da Ficha para Registro de Sítios Arqueológicos
CNSA / SGPA (ver Anexo III).
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Figura 3.2.2-3: Mapa de localização do Sítio Ilha de Coco 1.

Foto 3.2.2-45: Material encontrado superfície (cerâmicas), Sítio Ilha de Coco 1.
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Foto 3.2.2-46: Registro do material encontrado em superfície (lítico) no Sítio Ilha de Coco 1

Foto 3.2.2-47: Registro do material encontrado em superfície (cerâmica) no Sítio Ilha de Coco
1.
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•

Sítio Tauri 3

Foto 3.2.2-48: Vista geral da área do Sítio Ilha de Coco 1. Área com vegetação de mata nativa,
quintal de casas.

O Sítio Arqueológico Tauri 3 está localizado, em terra firme, sob as coordenadas
UTM: 22 M 684161 / 9447786, na margem esquerda do rio Tocantins. Encontra-se
inserido na AID do empreendimento. O local do sítio fica afastado da localidade de
Santa Terezinha do Tauiri cerca de 1 km rio abaixo, região dos ‘Pedrais’. O terreno
tem como uso do solo, quintais de casas e campo de futebol, mesclado a mata
nativa. Possui boa visibilidade de superfície, junto aos quintais e a estrada que
chega ao local. Apresentou diversos fragmentos de material arqueológico cerâmico
e lítico em superfície.
Trata-se de um sítio a céu aberto litocerâmico, delimitado parcialmente pelas
coordenadas UTM: 22 M 684120 / 9447836, 22 M 684192 / 9447758,
22 M 684163 / 9447820, 22 M 684117 / 9447769. Encontra-se implantado em
terreno plano, em suave vertente voltada para a margem do rio observou-se
fragmentos de cerâmica e lítico pré-colonial dispersos por toda a área do
caminhamento, encontrados em superfície. O Sítio apresenta solo arenoso de cor
marrom escuro.
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As características do material encontrado apontam para um provável local de
moradia (aldeia). As características das peças cerâmicas identificadas, apontam
para uma associação com as cerâmicas da Tradição Tupiguarani.
Foram realizados os registros pertinentes como: obtenção das coordenadas com
auxílio de equipamento GPS; o registro fotográfico em base digital; e o
preenchimento da Ficha para Registro de Sítios Arqueológicos CNSA / SGPA (ver
Anexo III).

Figura 3.2.2-4: Imagem aérea da área de ocorrência do Sítio Tauri 3. Área com vegetação de
mata nativa, junto ao quintal de casas.

160

Foto 3.2.2-49: Material encontrado em superfície (cerâmica), Sítio Tauri 3.

Foto 3.2.2-50: Material encontrado em superfície (lítico) no Sítio Tauri 3.
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Foto 3.2.2-51: Registro do material encontrado em superfície (cerâmica) no Sítio Tauri 3.

•

Trecho 2 - Prospecção de sub-superfície na área pretendida para a
implantação do Canteiro de Obras, Acessos e Paiol (ADA)

A pesquisa de campo teve início no dia 14 de abril de 2018, no município Itupiranga,
na vila de Santa Terezinha do Tauiri, tendo sido prospectadas parte das áreas
previstas para implantação do Canteiro de Obras, Acessos e Paiol (ADA). Foram
percorridos ao todo, aproximadamente 2,8 km. E o resultado foi a configuração de
uma malha exploratória compreendida por 34 pontos prospectados. Nestes pontos,
procedeu-se a investigação por meio de tradagens com vistas à verificação de
vestígios arqueológicos em subsuperfície, análise das características do solo e da
paisagem.
As atividades prospectivas de subsuperfície (tradagens) alcançaram, em média,
1,20 m de profundidade. O solo chegou a apresentar até três camadas distintas, a
saber: horizonte A – Solo arenoso, marrom claro, presença de raízes e radículas,
macio, úmido, fino; horizonte B (arqueológica) – Solo arenoso, coloração preta,
macio, úmido, fino; horizonte C – Solo bege, mesclado entre arenoso e argiloso;
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grudento, bastante úmido. A paisagem local é caracterizada por planície de
inundação, com resquícios de mata ciliar.
Destaca-se que através das atividades desenvolvidas, a partir da metodologia
adotada e aplicada em campo, foram identificados vestígios e/ou testemunhos
arqueológicos na ADA do empreendimento.
A seguir na Tabela 3.2.2-2 os pontos prospectados com respectivos resultados:
Tabela 3.2.2-2: Pontos prospectados em subsuperfície, Canteiro de obras, Acessos e Paiol.

PONTO DE
TRADAGEM

COORD. UTM: DATUM SIRGAS,
2000.

PROF
RESULTAD
.
O
(cm)

OBS.:

Zone

E

S

PT 21

22M

684631

9447226

120

Positivo

PT 06

22M

684344

9447550

100

Negativo

PT 20

22M

684571

9447226

100

Negativo

PT 10

22M

684430

9447529

100

Negativo

PT 19

22M

684602

9447260

130

Negativo

PT 02

22M

684259

9447574

90

Negativo

PT 11

22M

684344

9447499

100

Negativo

PT 27

22M

684605

9447152

140

Positivo

Cerâmic
a e Lítico

PT 25

22M

684634

9447177

120

Positivo

Cerâmic
a e Lítico

PT 14

22M

684437

9447473

110

Negativo

PT 03

22M

684316

9447574

120

Negativo

PT 23

22M

684659

9447202

120

Negativo

PT 22

22M

684603

9447202

140

Positivo

Cerâmic
o

Cerâmic
a e Lítico
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PONTO DE
TRADAGEM

COORD. UTM: DATUM SIRGAS,
2000.

PROF
RESULTAD
.
O
(cm)

OBS.:

Zone

E

S

PT 18

22M

684546

9447263

120

Negativo

PT 05

22M

684287

9447549

100

Negativo

PT 12

22M

684401

9447500

110

Negativo

PT 13

22M

684373

9447474

110

Negativo

PT 01

22M

684287

9447600

60

Negativo

PT 30

22M

684698

9446986

100

Negativo

PT 31

22M

684695

9447030

90

Negativo

PT 32

22M

684693

9447050

120

Negativo

PT 29

22M

684681

9447062

140

Positivo

Cerâmic
a e Lítico

PT 34

22M

684604

9447097

50

Negativo

Minou
água

PT 33

22M

684630

9447117

120

Negativo

PT 26

22M

684688

9447177

140

Negativo

PT 24

22M

684574

9447176

110

Negativo

PT 16

22M

684473

9447371

120

Negativo

PT 08

22M

684316

9447524

110

Negativo

PT 09

22M

684373

9447525

100

Negativo

PT 04

22M

684370

9447579

110

Negativo

PT 17

22M

684505

9447316

110

Negativo

PT 07

22M

684402

9447551

100

Negativo
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PONTO DE
TRADAGEM

•

COORD. UTM: DATUM SIRGAS,
2000.

PROF
RESULTAD
.
O
(cm)

Zone

E

S

PT 28

22M

684660

9447153

130

Positivo

PT 15

22M

684456

9447425

110

Negativo

OBS.:

Cerâmic
a e Lítico

Sítio Tauri 2

Foto 3.2.2-52: Vista geral da área do Sítio Tauri 2. Área com vegetação de mata nativa e campo
de futebol.

O sítio arqueológico Tauri 2 está localizado em terra firme, sob as coordenadas
UTM: 22 M 684745 / 9446923, na margem esquerda do rio Tocantins. Trata-se de
um sítio pré-colonial, litocerâmico, localizado na zona rural do município de
Itupiranga (PA), na vila de Santa Terezinha do Tauiri. Atualmente, sua área abrange
um campo de futebol, sede de fazenda e parte de reserva ambiental. Situa-se em
posição de baixa vertente, em uma área de planície de inundação. O solo é do tipo
arenoso.
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Tomando como critério as evidências de subsuperfície, a partir das intervenções
arqueológicas realizadas na área, o sítio tem uma área aproximada de 39.000 m²,
com dimensões Leste-Oeste de 120 metros, e Norte-Sul de 260 metros. Está
delimitado

pelas

coordenadas

UTM:

22

M

684548

/

9447292,

22 M 684557 / 9447143, 22 M 684714 / 9447000, 22 M 684684 / 9447209. Em
relação ao empreendimento, encontra-se inserido em local selecionado para
implantação do canteiro de obras e respectivo acesso à rampa (ADA) 4. Cabe
ressaltar que, após a conclusão dos trabalhos de campo, em função do
desenvolvimento do projeto executivo, houve mudança na localização e layout das
áreas de apoio (canteiro de obras) - conforme mostra ilustração do Anexo VI.
Diante das características observadas durante os registros de campo, o sítio Tauri
2 pode ser classificado como um sítio de assentamento de populações
horticultoras. São grupos dos quais aproveitariam os terrenos férteis da várzea do
rio para as atividades agrícolas e ceramistas, além dos seus recursos de pesca e
caça, bem como, a mobilidade fluvial promovida pelo rio em si. As áreas de
concentração de material arqueológico registradas apresentaram dezenas de
vestígios cerâmicos, em menor número fragmentos de lascas líticas. Os poços
testes (tradagens) realizados comprovam a presença desse material arqueológico,
apresentando material a partir da profundidade de 0,40 m até 1,10 m de
profundidade, sempre associados à camada de terra preta (camada arqueológica
com espessura de 0,60 m).
Tabela 3.2.2-3: Inventário de quantificação material coletado durante intervenções de
subsuperfície.
Intervenção

UTM (Zona 23 M) - Datum:
SIRGAS, 2000

Setor

Profundidade
Lítico Cerâmica
(cm)

21

684631 E / 9447226 S

ADA

40 a 1,10

0

4

22

684603 E / 9447202 S

ADA

40 a 1,10

1

6

25

684634 E / 9447177 S

ADA

40 a 1,10

2

11

27

684605 E / 9447152 S

ADA

40 a 1,10

2

1

Após a conclusão dos trabalhos de campo a localização e layout da área de apoio sofreu alteração,
conforme ilustração do Anexo VI.
4
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Intervenção

UTM (Zona 23 M) - Datum:
SIRGAS, 2000

Setor

28

684660 E / 9447153 S

ADA

40 a 1,10

3

17

29

684686 E / 9447058 S

Pq. Ecológico

40 a 1,10

2

36

10

75

TOTAL

Profundidade
Lítico Cerâmica
(cm)

Figura 3.2.2-5: Vista aérea do local onde foi identificado o Sítio Tauri 2, nas proximidades da
localidade de Santa Terezinha do Tauri5.

5

Ver revisão das áreas de apoio no Anexo VI.
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Foto 3.2.2-53: Atividades de prospecção arqueológica realizada na área do campo de futebol,
Sítio Tauri 2.

Foto 3.2.2-54: Camada de terra preta (arqueológica) apresenta-se com espessura média de
0,60 m, entre os níveis 0,40 à 1,10 m.
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Foto 3.2.2-55: Vestígios cerâmicos coletados na Tradagem 29, Sítio Tauri 2.

Foto 3.2.2-56: Camada de terra marrom clara (superficial) e preta (arqueológica) que
apresenta espessura média de 0,60 m, entre os níveis 0,40 à 1,10 m.
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3.2.3 Estudos desenvolvidos no Trecho 3 (jusante) – Tucuruí à Baião
O Trecho 3 apresenta 125 km, se estendendo da UHE de Tucuruí à cidade de
Baião, na extremidade norte da ADA e também receberão ações de dragagem por
apresentarem depósitos aluvionares. Destaca-se que o reservatório da UHE de
Tucuruí não se constitui como área do empreendimento, pois não sofrerá
interferências.
Para o Trecho 3, a totalidade da ADA do empreendimento se encontra submersa,
sob a permanente lâmina d’água que forma o leito principal do rio Tocantins,
impossibilitando, assim, a investigação nos terrenos a serem diretamente afetados,
sendo possível assim, verificar somente as margens e as ilhas (terrenos da AID),
locais onde foram registrados vestígios de natureza arqueológica e histórica, a
saber: sítios pré-coloniais litocerâmico (6); materiais isolados - cerâmicas (3); e
áreas de ocupação histórica (1) – vir Figura 3.2.3-1.
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Figura 3.2.3-1: Sítios arqueológicos identificados no Trecho 3.
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Deste modo, pode-se afirmar que o entorno imediato da ADA (as margens do rio
Tocantins) possui alto potencial de ocorrência de patrimônio arqueológico, o que
mostra a importância desse estudo para contribuir com o conhecimento
arqueológico reforçando o contexto arqueológico regional.
Assim, no Trecho 3, com o intuito de observar os compartimentos ambientais
existentes na ADA e AID com maior probabilidade de ocorrência de bens
arqueológicos, foram arrolados 62 pontos de vistoria. A seguir uma breve descrição
dos pontos visitados:

•

PV-068 - Coordenadas UTM: 22 M 650467 / 9664760 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto situado no Distrito de São Joaquim de Ituquara, na margem direita do rio
Tocantins, pertence ao município de Baião. A equipe percorreu terrenos da parte
baixa do distrito, pois o mesmo é dividido em parte “baixa” e parte “alta”, esta última
urbanizada, favorável ao crescimento devido ao terreno plano e extenso. No local
não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-1: São Joaquim de Ituquara - Igreja matriz do Rosário.
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Foto 3.2.3-2: Distrito de São Joaquim de Ituquara – aspecto geral.

•

PV-069 - Coordenadas UTM: 22 M 648602 9679295 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado em posição de baixa vertente, localizado na margem
direita do rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de
inundação e vegetação de mata em regeneração. O local apresenta boa visibilidade
do barranco. Chegando ao local a equipe observou fragmentos de cerâmica, onde
também se nota uma pequena planície inundada ao sul e uma ladeira ao norte com
alta declividade.
No local foi registrada a ocorrência de material cerâmico.

173

Foto 3.2.3-3: Ponto de vistoria 069 – Barranco com boa visibilidade.

Foto 3.2.3-4: Fragmentos de cerâmica observados em superfície.
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•

PV-070 - Coordenadas UTM: 22 M 645855 / 9690204 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado em ilha, no rio Tocantins, em baixa vertente, associada ao
domínio geomorfológico de planície de inundação e vegetação de mata em
regeneração. O local se distingue pela boa visibilidade do barranco, chegando ao
local, observou-se que a área se encontrava alagada devido à grande cheia que
ocorre este ano no rio Tocantins.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-5: Ilha alagada – Barranco com boa visibilidade.
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Foto 3.2.3-6: Vista geral da ilha alagada.

•

PV-072 - Coordenadas UTM: 22 M 645802 / 9684781 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em posição de baixa vertente, no
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração. O local se distingue pela boa visibilidade do
barranco, chegando ao local observou-se que havia muita serrapilheira no solo, o
que dificultou a visibilidade da superfície, provavelmente está área também se
alaga com o aumento do volume das águas.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-7: Margem esquerda do rio Tocantins – Barranco com boa visibilidade.

Foto 3.2.3-8: Vista geral da área – baixa visibilidade do solo.
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•

PV-073 - Coordenadas UTM: 22 M 646980 / 9679677 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda do rio Tocantins, em baixa vertente,
associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e vegetação de
mata em regeneração. O local se distingue pela boa visibilidade do barranco.
Chegando ao local a equipe de arqueologia encontrou a Dona Vitória, moradora do
local, a qual negou conhecer ou ter avistado vestígios, mesmo sendo apresentado
a ela pranchas com fotos de alguns vestígios arqueológicos. O caminhamento
também se deu em uma roça de subsistência de milho e de arroz e em outro local
alagado.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-9: Conversa com Dona Vitória.
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Foto 3.2.3-10: Vista geral da área – boa visibilidade do barranco.

•

PV-074 - Coordenadas UTM: 22 M 648993 / 9673748 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em posição de baixa vertente, no
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração, um pomar abandonado e pastagem. O local
se distingue pela boa visibilidade do barranco. Chegando, a equipe se deparou com
uma área de pastagem à frente da casa abandonada, porém, com baixa
visibilidade, ao fundo observa-se um pomar abandonado onde as ervas daninhas
tomam conta, pouco justificando o caminhamento efetuado. Observou-se que havia
uma roça de subsistência de milho e arroz e outro local alagado.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.

179

Foto 3.2.3-11: Casa abandonada em ponto de vistoria.

Foto 3.2.3-12: Observação de mensagem deixada na parede da casa abandonada.

•
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•

PV-074 - Coordenadas UTM: 22 M 648993 / 9673748 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em posição de baixa vertente, no
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração. O local se distingue pela boa visibilidade do
barranco. Observou-se que o barranco vem sofrendo um processo de erosão
devido à forte cheia que vem ocorrendo neste período chuvoso, é possível ver
expostas as raízes das árvores que já caíram dentro do rio.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-13: Vista geral do barranco – boa visibilidade.
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Foto 3.2.3-14: Observação das raízes expostas em barranco.

•

PV-075 - Coordenadas UTM: 22 M 649386 / 9670634 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em baixa vertente, no rio Tocantins,
associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e vegetação de
mata em regeneração. O local se distingue pela boa visibilidade do barranco.
Observou-se que o barranco vem sofrendo um processo de erosão devido à forte
cheia ocorrida na ocasião do levantamento de campo (período chuvoso). A
superfície do solo se encontra coberta por gramíneas, não permitindo a realização
de um maior caminhamento por conta da baixa visibilidade da superfície do solo.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-15: Vista geral do barranco – boa visibilidade.

Foto 3.2.3-16: Observação da vegetação na superfície – baixa visibilidade.
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•

PV-076 - Coordenadas UTM: 22 M 649390 / 9670063 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda do rio Tocantins, em posição de
baixa vertente. Área associada ao domínio geomorfológico da planície de
inundação e com vegetação de mata em regeneração. O local se distingue por
apresentar uma casa e pela boa visibilidade do barranco. Não havia ninguém na
casa, mas no quintal e nas proximidades foram vistos animais de estimação e
criação. Observou-se que o barranco vem sofrendo um processo de erosão devido
à forte cheia que vem ocorrendo neste período chuvoso. A superfície do solo se
encontra coberta de gramíneas, não sendo justificável a realização de um maior
caminhamento por conta da baixa visibilidade da superfície do solo.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-17: Vista da casa e do quintal – não havia ninguém em casa.
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Foto 3.2.3-18: Vista geral da superfície coberta por gramíneas – com baixa visibilidade.

•

PV-077 - Coordenadas UTM: 22 M 649264 / 9667818 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em posição de baixa vertente, no
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração e roça de subsistência. O local se distingue
por apresentar uma casa. A equipe técnica foi recebida pelo senhor José Raimundo
e sua família, foi questionado ao senhor José se conhecia ou se havia avistado
algum vestígio arqueológico em sua propriedade na limpeza das áreas cultivadas.
Suas respostas foram negativas mesmo observando algumas pranchas com
imagens de material arqueológico.
No caminhamento no entorno da casa não foram identificados quaisquer vestígios
arqueológicos.
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Foto 3.2.3-19: Sr. José e família observando imagens das pranchas de vestígios.

Foto 3.2.3-20: Vista geral do quintal da propriedade do Sr. José.
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•

PV-078 - Coordenadas UTM: 22 M 649182 / 9664956 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado em ilha, em posição de baixa vertente, no rio Tocantins,
associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e vegetação de
mata em regeneração. O local se distingue por apresentar uma boa visibilidade do
barranco. Sobre a ilha foi observado que o solo é arenoso, onde as gramíneas e
serrapilheira deixam a superfície do solo com baixa visibilidade, com áreas
alagadas adentrando pela ilha.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-21: Vista geral da ilha, área com baixa visibilidade, parcialmente alagada.
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Foto 3.2.3-22: Baixa visibilidade no interior da ilha, parcialmente alagada.

•

PV-079 - Coordenadas UTM: 22 M 648624 / 9656585 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado em área de reserva extrativista, na margem esquerda do
rio Tocantins, em posição de baixa vertente, associada ao domínio geomorfológico
de planície de inundação e vegetação de mata em regeneração, com presença de
uma casa abandonada. O local se distingue por apresentar uma boa visibilidade do
barranco. Sobre a superfície foi observado que o solo é arenoso, as gramíneas
deixam a superfície do solo com baixa visibilidade.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-23: Placa da Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho.

Foto 3.2.3-24: Observação da área de pastagem com baixa visibilidade.
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•

PV-080 - Coordenadas UTM: 22 M 648510 / 9650650 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em ilha parcialmente alagada, em
posição de baixa vertente, no rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico
de planície de inundação e vegetação de mata em regeneração, pastagens e roça
de subsistência. O local se distingue por apresentar uma casa. A equipe foi
recebida pelo senhor Agripino, que mora sozinho no local e se encontrava na
soleira da residência. A casa chamou atenção por ter uma parte superior, onde
havia os cômodos e morava o Sr. Agripino, e uma parte inferior onde ele alojava os
animais durante a noite. Foi questionado ao senhor Agripino se conhecia ou se
havia avistado algum vestígio arqueológico em sua propriedade na limpeza das
áreas cultivadas, suas respostas foram negativas mesmo observando alguns
fragmentos de cerâmica que acabavam de ser encontrados no seu terreiro.
No local foi registrada uma ocorrência arqueológica.

Foto 3.2.3-25: Conversa com o senhor Agripino, morador da região, que não reconheceu
vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-26: Observação de fragmentos de cerâmica no quintal do Sr. Agripino.

•

PV-081 - Coordenadas UTM: 22 M 647779 / 9648324 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em posição de baixa vertente, no
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração, pastagens. O local se distingue por apresentar
uma boa visibilidade do barranco. Sobre a ilha foi observado que o solo é arenoso,
a gramínea deixou a superfície do solo com baixa visibilidade.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-27: Vista geral do barranco com boa visibilidade, sofrendo processo erosivo. O
solo é arenoso e bastante friável.

Foto 3.2.3-28: Vista geral do terreno da ilha – área com baixa visibilidade.
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•

PV-082 - Coordenadas UTM: 22 M 650446 / 9663578 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração, pastagens. O local se distingue por apresentar
uma boa visibilidade do barranco.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-29: Vista geral do barranco com boa visibilidade.
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Foto 3.2.3-30: Detalhe do barranco erodido – margem direita.

•

PV-083 - Coordenadas UTM: 22 M 651237 / 9668126 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. O local se
distingue por apresentar algumas casas próximas dos barrancos, comunidade
denominada Fachau Beira. Fomos recebidos pelo Senhor Adilson. Quando
questionado se conhecia material arqueológico nos confirmou, sim já havia visto na
comunidade da Prainha observou por lá bastante vestígio na localidade. Porém
conseguiu-se encontrar alguns fragmentos de material cerâmico e se caracterizou
o local como sendo um sítio arqueológico.
Foram identificados vestígios arqueológicos onde foi registrado o Sítio cerâmico
Fachau Beira.
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Foto 3.2.3-31: Conversa com o senhor Adilson.

Foto 3.2.3-32: Observação fragmento de material cerâmico.
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•

PV-84 - Coordenadas UTM: 22 M 651049 / 9667579 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração, área de cultivo de lavoura de subsistência. O
local se distingue por apresentar uma casa, porém não havia ninguém na
residência.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-33: Vista geral do local vistoriado com casa desocupada.
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Foto 3.2.3-34: Vistoria em local com casa abandonada. Terreno com baixa visibilidade,
parcialmente alagado.

•

PV-85 - Coordenadas UTM: 22 M 650640 / 9666778 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração, área de pastagem. O local nos foi indicado
pelo garoto Bruno, que foi encontrado em sua casa a sós seu irmão. O local se
distingue desde o início por apresentar uma mancha de terra preta. Há na baixa
vertente uma casa, porém não havia ninguém na residência, por um caminho se
chegou a um grande corte no barranco que expunha a terra preta e diversos
fragmentos de material arqueológico cerâmico e lítico. Logo acima, na alta vertente,
percebeu-se o quanto a área de dispersão desses vestígios é grande, ao longo do
caminhamento foi observado o solo de terra preta, vários fragmentos de cerâmica
e material lítico.
Foram identificados vestígios arqueológicos onde foi registrado o Sítio Baião.
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Foto 3.2.3-35: Corte no barranco, onde se observa diversos fragmentos de vestígios
arqueológicos e a terra preta distribuídos na baixa e na alta vertente.

Foto 3.2.3-36: Fragmentos de material lítico dispersos pelo sítio arqueológico Baião.
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•

PV-86 - Coordenadas UTM: 22 M 650389 / 9664046 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração, área de pastagem. O local se distingue desde
o início por apresentar uma mancha de terra preta. O barranco expunha a terra
preta e diversos fragmentos de vestígios arqueológicos cerâmicos e líticos foram
observados. Provavelmente o processo de erosão vem ao longo do tempo
carreando este material para o leito do rio.
Foram identificados vestígios arqueológicos onde foi registrado o Sítio do Barranco
I.

Foto 3.2.3-37: Vista geral do local vistoriado no barranco, com ocorrência de processo
erosivo, carreando material arqueológico para dentro de rio.
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Foto 3.2.3-38: Observação de fragmentos de vestígios arqueológicos, dispersos pelo
barranco em consequência do processo de erosão.

•

PV-87 - Coordenadas UTM: 22 M 650383 / 9663992 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração, área de pastagem. O local se distingue desde
o início por apresentar uma mancha de terra preta. O barranco expunha a terra
preta e diversos fragmentos de vestígios arqueológicos cerâmicos e líticos foram
observados. Provavelmente o processo de erosão vem ao longo do tempo
carreando este material para o leito do rio.
Foram identificados vestígios arqueológicos onde foi registrado o Sítio do
Barranco II.
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Foto 3.2.3-39: Vista geral do local vistoriado no barranco, observação da mancha de terra
preta onde foram encontrados os vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-40: Observação de fragmentos de vestígios arqueológicos dispersados pelo
processo erosivo atuante no barranco.
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•

PV-088 - Coordenadas UTM: 22 M 650312 / 9651484 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, na Ilha
do Espírito Santo, no rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de
planície de inundação, onde ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de
subsistência. O local se distingue por apresentar uma casa. A equipe foi recebida
pelo senhor Manoel. Quando questionado se conhecia material arqueológico,
afirmou positivamente que sim já havia visto na comunidade da Prainha (distante
dali) onde observou por lá bastante vestígio naquela localidade. Foi realizado um
caminhamento na propriedade do entrevistado, porém não foi avistado qualquer
material arqueológico.

Foto 3.2.3-41: Conversa com o senhor Manoel, em ilha parcialmente alagada.
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Foto 3.2.3-42: Observação, caminhamento realizado na roça de mandioca. Terreno com baixa
visibilidade e algumas porções alagada.

•

PV-089 - Coordenadas UTM: 22 M 651074 / 9635151 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, em ilha,
no rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação,
onde ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. O local
se distingue por apresentar uma casa. Fomos recebidos pelo Senhor Antônio
Gavião na localidade denominada Rua do Fogo. Quando questionado se conhecia
material arqueológico confirmou que sim, que já havia visto, porém do outro lado
do rio, no período de vazante. Relatou que tinha uma pedra de raio (lâmina de
machado polido), mas havia jogado fora. Foi feito um caminhamento no seu terreno,
porém não foi avistado qualquer vestígio material arqueológico.
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Foto 3.2.3-43: Conversa com o senhor Antônio Gavião.

Foto 3.2.3-44: Conversa com o senhor Antônio Gavião que informou sobre a existência de
vestígios arqueológicos em área alagada, marginal ao rio
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•

PV-090 - Coordenadas UTM: 22 M 651456 / 9629843 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, em ilha,
no rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação,
onde ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. O local
se distingue por apresentar uma casa. Fomos recebidos pelo Senhor Rudival. Local
denominado de Vila dos Pompeadas. Quando questionado se conhecia material
arqueológico confirmou que já havia visto, porém do outro lado do rio e que quando
o rio baixa suas águas observa o material abaixo do barranco. Foi realizado o
caminhamento no seu terreno, porém não foi avistado qualquer vestígio material
arqueológico.

Foto 3.2.3-45: Conversa com o senhor Rudival, em frente sua casa.
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Foto 3.2.3-46: Observação do quintal da casa do senhor Rudival, onde a serrapilheira
dificultou a visualização dos vestígios.

•

PV-091 - Coordenadas UTM: 22 M 651250 / 9630472 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. O local se
distingue por apresentar uma casa. Fomos recebidos pelo Senhor Inácio Farias.
Quando questionado se conhecia material arqueológico confirmou que já havia
visto, porém do outro lado do rio, no período de águas baixas. Foi realizado o
caminhamento no seu terreno, porém não foi avistado qualquer material
arqueológico. O senhor Inácio foi quem indicou e levou a um cemitério abandonado;
segundo relato era o cemitério da Vila dos Pompeuadas, onde estão enterrados os
corpos da família dos Pompeus, pioneiros na região.
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Foto 3.2.3-47: Conversa com o senhor Inácio Farias.

Foto 3.2.3-48: Caminhamento no terreno do senhor Inácio Farias. Mato alto, baixa visibilidade.
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•

PV-092 - Coordenadas UTM: 22 M 651456 / 9629843 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. O local se
distingue por apresentar uma casa. Fomos recebidos pelo Senhor Aleixo Lopez.
Local denominada de Vila dos Pompeadas. Quando questionado se conhecia
material arqueológico este confirmou que já havia visto, porém do outro lado do rio
quando o rio baixa suas águas. Foi realizado o caminhamento no seu terreno,
porém não foi identificado qualquer material arqueológico. Relatou que seus
parentes estão enterrados no cemitério registrado.

Foto 3.2.3-49: Conversa com o senhor Aleixo, próximo ao barranco indicando local em que
visualizou vestígios arqueológicos, na outra margem do rio.
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Foto 3.2.3-50: Observação do quintal da casa do senhor Aleixo – roça de Cacau.

•

PV-093 - Coordenadas UTM: 22 M 651456 / 9629843 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. O local se
distingue por apresentar uma casa. Fomos recebidos pelo Senhor José Inácio.
Local denominada de Rua dos Fogos. Quando questionado se conhecia material
arqueológico nos confirmou que já havia visto, porém do outro lado do rio e que
quando o rio baixa suas águas observa o material abaixo do barranco. Foi realizado
o caminhamento no seu terreno, porém não foi identificado qualquer material
arqueológico no local.
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Foto 3.2.3-51: Conversa com o senhor Aleixo, em frente sua casa – sobre avistamento dos
vestígios arqueológicos abaixo do barranco.

Foto 3.2.3-52: Observação em lavoura de subsistência. Roça de mandioca, milho, arroz,
abobora, batata e gergelim – parte da área está alagada.
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•

PV-094 - Coordenadas UTM: 22 M 650774 / 9633626 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração. O barranco oferece boa visibilidade. O solo
da ilha é arenoso; a gramínea deixou a superfície do solo com baixa visibilidade.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-53: Vista geral do barranco em ponto de vistoria – com boa visibilidade.
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Foto 3.2.3-54: Detalhe do barranco, com ocorrência de processo erosivo. Observa-se raízes
das árvores que tombaram no rio.

•

PV-095 - Coordenadas UTM: 22 M 650880 / 9633035 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração e lavouras de subsistência. O local se distingue
por apresentar uma residência e quintal com boa visibilidade no entorno da
edificação. Foi observado que o solo é arenoso, porém junto à roça de mandioca,
a gramínea não permite a visualização da superfície do solo.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-55: Vista geral da casa – no momento da vistoria não havia ninguém.

Foto 3.2.3-56: Vista panorâmica da área – roça de mandioca e ao fundo a mata.
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•

PV-096 - Coordenadas UTM: 22 M 651162 / 9631250 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração. O local se distingue por apresentar uma boa
visibilidade do barranco. Sobre a ilha foi observado que o solo é arenoso; a
gramínea e a serrapilheira deixaram a superfície do solo com baixa visibilidade.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-57: Caminhamento feito próximo à margem do rio, dentro da mata – local com baixa
visibilidade.
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Foto 3.2.3-58: Vista panorâmica da área de fragmento de mata em regeneração – com baixa
visibilidade.

•

PV-097 - Coordenadas UTM: 22 M 652061 / 9628876 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração. O local se distingue por apresentar uma boa
visibilidade do barranco e um barracão. Foi observado que o solo é arenoso; a
gramínea e a serrapilheira deixaram a superfície do solo com baixa visibilidade.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-59: Vista geral da área vistoriada – boa visibilidade do barranco – solo arenoso.

Foto 3.2.3-60: Caminhamento no terreno da área do barracão, com pouca visibilidade, não
foram observados vestígios no local.
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•

PV-098 - Coordenadas UTM: 22 M 652866 / 9627734 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração, pomar abandonado. O local se distingue por
apresentar uma boa visibilidade do barranco; uma pequena lona alaranjada
indicava a possibilidade da presença de alguém, o que não se confirmou.
Observou-se que o solo é arenoso; a gramínea e a serrapilheira deixaram a
superfície do solo com baixa visibilidade.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-61: Caminhamento feito próximo à margem do rio, dentro da mata – local com baixa
visibilidade.
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Foto 3.2.3-62: Vistoria em pequena área que possibilitou uma boa visibilidade do solo.

•

PV-099 - Coordenadas UTM: 22 M 652866 / 9627734 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração, terreno com diversas palmeiras de Macaúba.
O local se distingue por apresentar uma boa visibilidade do barranco. Observou-se
que o solo é arenoso; a gramínea e a serrapilheira deixaram a superfície do solo
com baixa visibilidade, sendo que somente uma pequena área pode ser vistoriada.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-63: Caminhamento feito próximo à margem do rio, área de palmeiras de macaúba
– local com baixa visibilidade.

Foto 3.2.3-64: Vista panorâmica da área vistoriada –diversas palmeiras macaúba – utilizadas
na alimentação das comunidades.
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•

PV-100 - Coordenadas UTM: 22 M 655227 / 9623842 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistências com cultivo de
diversas frutas. O local se distingue por apresentar uma boa visibilidade do
barranco e terem pessoas trabalhando com o cacau. Formos recebidos pelo senhor
Miraci, que relatou já ter observado material arqueológico abaixo do barranco e do
outro lado do rio. Foi observado que o solo é arenoso; a serrapilheira deixou a
superfície do solo com baixa visibilidade. Foi feito um caminhamento pela plantação
de cacau, porém não houve achados.

Foto 3.2.3-65: Conversa com o Sr. Miraci – área com roça de subsistência de Cacau, Cupuaçu
e outras frutas.
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Foto 3.2.3-66: Vista panorâmica da área vistoriada – área de cultivo de cacau e cupuaçu – não
houve achados.

•

PV-101 - Coordenadas UTM: 22 M 655057 / 9620067 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistências, com cultivo
de frutas, mandioca, abobora e milho. O local se distingue por apresentar uma boa
visibilidade do barranco e terem casas e pessoas trabalhando. Formos recebidos
pelo senhor Genivaldo, que relatou não ter observado material arqueológico, ficou
surpreso quanto aos achados. Logo em seguida, foram mostrados os fragmentos
de cerâmica e ele comentou então que abaixo do barranco observava muito desse
material. Foi observado que o solo é arenoso e por onde se caminhou houve uma
boa visibilidade. Foi feito um caminhamento pela área de cultivo de frutas, porém
não houve achados. Próximo ao barranco junto às raízes de uma mangueira foram
observados diversos fragmentos de cerâmica.
Foram identificados vestígios arqueológicos onde foi registrado o Sítio Genivaldo.
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Foto 3.2.3-67: Conversa com o Sr. Genivaldo.

Foto 3.2.3-68: Vista do local vistoriado onde se observou fragmentos de material
arqueológico – área próxima ao barranco, debaixo de uma mangueira.
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•

PV-102 - Coordenadas UTM: 22 M 654968 / 9619240 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistências. O local se
distingue pelos relatos de que em Nazaré dos Patos foram observados vários
vestígios. Chegando, logo ao descer do barco já é possível avistar material
arqueológico disperso ao longo de uma ladeira bastante íngreme. O local
apresentava uma boa visibilidade do terreno e no decorrer do caminhamento foram
surgindo diversos fragmentos de material arqueológico. Observou-se que o sítio
arqueológico se estendia pela vila, sendo observados vestígios dentro dos lotes,
nas ruas, nas calçadas e até mesmo no campo de futebol.
Foram identificados vestígios arqueológicos onde foi registrado o Sítio Nazaré dos
Patos.

Foto 3.2.3-69: Área onde foram encontrados diversos fragmentos de vestígios arqueológicos
– material lítico e cerâmico.
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Foto 3.2.3-70: Observação de fragmentos de material cerâmico. Em frente ao caminho de
acesso a uma residência da vila.

•

PV-103 - Coordenadas UTM: 22 M 655031 / 9619374 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, na alta vertente, no rio Tocantins,
associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde ocorre
vegetação de mata em regeneração e roças de subsistências. Na Vila de Nazaré
dos Patos foi instituída uma conversa com a Dona Maria Izanete, que relatou já ter
observados alguns materiais mais próximos do rio.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-71: Conversa com Dona Maria Izanete – notou-se a existência de fragmentos mais
próximos do rio.

Foto 3.2.3-72: Quintal da casa da Dona Maria Izanete. Fragmentos de material arqueológico
observados na rua ao lado.
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•

PV-104 - Coordenadas UTM: 22 M 655782 / 9610421 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem de uma ilha, em posição de baixa vertente, no
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de gramíneas e alguns arbustos. O local se distingue por apresentar
uma boa visibilidade do barranco. Foi feito o caminhamento no seu terreno, porém,
não se conseguiu avistar a ocorrência de qualquer material arqueológico.

Foto 3.2.3-73: Vistoria na área da ilha, apesar dos arbustos e algumas gramíneas, o solo
ofereceu boa visibilidade.
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Foto 3.2.3-74: Observação, boa visibilidade do barranco - solo se mostrou arenoso, pouco
compacto e bastante friável.

•

PV-105 - Coordenadas UTM: 22 M 654855 / 9606798 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita na localidade de Muru, em posição de
baixa vertente, no rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície
de inundação, onde ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de
subsistências. Diante de algumas conversas foi relatado que havia uma área que
quando limpa e cultivada eram observados fragmentos de cerâmica. Foi feito um
caminhamento pelo local, mas o mato estava muito alto e a visibilidade muito baixa.
Não se conseguiu avistar nenhum vestígio arqueológico, mas diante dos relatos
esta área pode ser considerada com alto potencial.
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Foto 3.2.3-75: Conversa com morador do local, que indicou área onde poderiam ser avistados
fragmentos de cerâmica durante a atividade de cultivo.

Foto 3.2.3-76: Observação, área indicada com onde são avistados fragmentos de cerâmica –
no momento com mato alto e baixa visibilidade – não foram observados vestígios
arqueológicos.
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•

PV-106 - Coordenadas UTM: 22 M 654461 / 9606139 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, na alta vertente, na Vila de Muru, no
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistências. Na Vila de
Muru, foi conversado com a Dona Maria, que relatou já ter observado alguns
materiais em outro local, no interior da mata.
Junto a área do ponto de vistoria, nas proximidades da margem do rio e na própria
vila, não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-77: Conversa com Dona Maria – observou fragmentos no interior da mata, longe
do barranco.
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Foto 3.2.3-78: Margem do rio na Vila de Muru, degraus que levam à vila.

•

PV-107 - Coordenadas UTM: 22 M 652934 / 9602004 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, sob trecho alagado do rio Tocantins,
associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação. Ao fundo é
possível notar mata em regeneração e roças de subsistências invadidas pelas
águas.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-79: Vista panorâmica de áreas alagadas devido ao período chuvoso.

Foto 3.2.3-80: Vista panorâmica de áreas alagadas devido ao período chuvoso – casa e
lavoura de subsistência debaixo d’água.
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•

PV-108 - Coordenadas UTM: 22 M 652512 / 9600424 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, na Vila
de Tauá, no rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de
inundação, onde ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de
subsistências. Na Vila, a equipe de arqueologia foi recebida pelo Senhor Francisco,
que relatou já ter observado alguns materiais do outro lado do rio e abaixo do
barranco, no verão quando as águas baixam.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-81: Conversa com Sr. Francisco – Vila de Tauá – que relatou ter observado
fragmentos abaixo do barranco e no interior da mata.
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Foto 3.2.3-82: Caminhamento na Vila Tauá, local com boa visibilidade, vistoria no barranco,
não foram avistados vestígios arqueológicos.

•

PV-109 - Coordenadas UTM: 22 M 649122 / 9639125 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na Ilha Mungumbal, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e com
mata, que no momento estava debaixo d’água.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

233

Foto 3.2.3-83: Ilha alagada na ocasião da vistoria, o que impossibilitou a atividade.

Foto 3.2.3-84: Área sem exposição da barranca do rio.
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•

PV-110 - Coordenadas UTM: 22 M 649733 / 9636621 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, na Ilha
Mungumbal, no rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de
inundação, onde ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de
subsistências. Na Vila, fomos recebidos pelos Senhor Arlei, que relatou já ter
observado alguns materiais do outro lado do rio, que na ilha ainda não tinha visto
vestígios. Descreveu que a ilha era maior, mas que o processo erosivo vem levando
o barranco e cada vez que isso acontece ele muda sua casa de lugar e algumas
ilhas já não existem mais, foram levadas pelo rio.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-85: Conversa com o Sr. Arlei morador da Ilha Mungumbal – não observou vestígios
na ilha.
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Foto 3.2.3-86: Local de caminhamento com boa visibilidade – lavoura de mandioca.

•

PV-111 - Coordenadas UTM: 22 M 649733 9636621 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem de uma ilha, em posição de baixa vertente, no
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata no entorno. No local foi avistada uma estrutura de madeira com
uma lona por cima abandonado. Provavelmente, era uma área de pastagens,
contudo a ilha se encontrava alagada.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-87: Vista geral do barranco da ilha parcialmente alagada, com boa visibilidade para
a realização da vistoria.

Foto 3.2.3-88: Vegetação de mata e gramíneas – local de criação de gado – que se encontrava
alagada na ocasião da visita.
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•

PV-112 - Coordenadas UTM: 22 M 650024 / 9628019 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem de uma ilha, em posição de baixa vertente, no
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação onde
ocorre vegetação de mata. No local há uma casa com paredes de madeira e com
cobertura de sapé / palha abandonada e áreas de cultivo de lavoura de subsistência
de milho, arroz, mandioca, bananeira que se encontravam debaixo d’água. É certo
que a área foi abandonada devido à grande cheia que ocorre neste período.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-89: Vista geral da área alagada – casa e lavoura de subsistência alagadas.
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Foto 3.2.3-90: Vegetação de mata alagada.

•

PV-113 - Coordenadas UTM: 22 M 652011 / 9625153 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem de uma ilha, em posição de baixa vertente, no
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata. Na casa de madeira e palha não havia ninguém no momento,
porém havia animais de estimação e criação, cães e galinhas, local de cultivo de
lavoura de subsistência de milho, arroz, mandioca, bananeira, pimenta, uma parte
perdida, debaixo d’água.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-91: Vista geral da área de lavoura de subsistência alagada.

Foto 3.2.3-92: Parte alta da área de lavoura de subsistência não alagada.
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•

PV-114 - Coordenadas UTM: 22 M 654024 / 9621577 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado em posição de baixa vertente, em uma das muitas ilhas
do rio Tocantins no trecho em análise. Associada ao domínio geomorfológico da
planície de inundação, local onde predomina vegetação de mata. O que distinguiu
a área na ocasião do levantamento arqueológico foi a boa visibilidade do barranco
quando aproximação pelo rio. O solo do barranco amarronzado arenoso não
apresentou vestígios. Em superfície, se observou uma roça de mandioca em parte
mais alta, pois a outra porção se encontrava alagada. Local com baixa visibilidade.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-93: Vista geral da área de lavoura de mandioca parcialmente alagada; não foram
observados vestígios.
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Foto 3.2.3-94: Vista geral do barranco, com boa visibilidade; local sofrendo processo erosivo
devido à grande enchente.

•

PV-115 - Coordenadas UTM: 22 M 653832 / 9615433 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em posição de baixa vertente, no
rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação onde
predominam vegetação de mata, que na ocasião do levantamento arqueológico se
encontrava em baixo d’água.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-95: Vista geral da mata parcialmente submersa – não sendo possível alcançar terra
firme.

Foto 3.2.3-96: Vista geral da mata parcialmente submersa – detalhe somente as copas das
árvores acima das águas - não sendo possível alcançar terra firme.
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•

PV-116 - Coordenadas UTM: 22 M 648323 / 9596247 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em posição de baixa vertente, na
Vila de Pederneiras, no rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de
planície de inundação onde predomina uma vegetação de mata em regeneração.
A equipe de arqueologia foi recebida pelo Senhor José, que relatou ter chegado em
Tucuruí em 1959, logo depois ter mudado para a Vila de Pederneiras no início da
década de 60. Relatou ter avistado vestígios próximos da vila, porém já não se
lembra mais do local. Foi feito um caminhamento pelo entorno, contudo não foi
possível identificar a ocorrência de qualquer material arqueológico.

Foto 3.2.3-97: Conversa com o senhor José, pioneiro da Vila de Pederneiras, que chegou ao
local no início da década de 60.
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Foto 3.2.3-98: Vista da Vila de Pederneiras – margem esquerda do rio Tocantins.

•

PV-117 - Coordenadas UTM: 22 M 648264 / 9594961 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em posição de baixa vertente, na
Vila de Pederneiras, no rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de
planície de inundação, onde predomina uma vegetação de mata em regeneração,
roça de subsistência de mandioca, cacau. A equipe de pesquisa foi recebida pelo
Senhor André, que relatou estar no local há pouco tempo, porém que não avistou
vestígios arqueológicos, mas indicou outro lado do rio local que havia visto esses
vestígios. Foi feito um caminhamento que não revelou a presença de material
arqueológico.
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Foto 3.2.3-99: Conversa com o senhor André morador da Vila de Pederneiras. Relatou ter
avistado material arqueológico na margem direita do rio.

Foto 3.2.3-100: Vista geral do terreno onde foi realizado caminhamento, sem avistamento de
vestígios arqueológicos.
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•

PV-118 - Coordenadas UTM: 22 M 648033 / 9593148 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em posição de baixa vertente, na
Vila de Pederneiras, no rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de
planície de inundação, onde ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de
subsistência. Fomos recebidos pelo Senhor Valdinério, que relatou estar no local
faz algum tempo, porém não avistou vestígios arqueológicos no seu terreno, mas
indicou outro local onde havia visto vestígios de cerâmica e louça juntos. O senhor
Valdinério nos mostrou uma vasilha de louça como exemplo do material encontrado
por ele nas imediações.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-101: Conversa com o senhor Valdinério – encontrou louça e cerâmica dentro da
mata, longe do barranco do rio.
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Foto 3.2.3-102: Senhor Valdinério mostrou uma vasilha de louça como exemplo do material
que encontrava junto com cerâmica, no interior da mata.

•

PV-119 - Coordenadas UTM: 22 M 647830 / 9589675 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem esquerda, em posição de baixa vertente, na
localidade de Ponta Grossa, no rio Tocantins, associada ao domínio
geomorfológico de planície de inundação, onde ocorre vegetação de mata em
regeneração e roças de subsistência. Os moradores, Senhor João e Dona Suelen
relataram que estão no local há pouco tempo e que já avistaram fragmentos de
vestígios arqueológicos no terreno. Em caminhamento no terreno onde avistaram
o material, apesar da boa visibilidade do solo, foi encontrado somente um
fragmento.
Foi identificado e registrado uma ocorrência arqueológica, identificada com Sítio
Deus Comigo.
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Foto 3.2.3-103: Conversa com o Senhor João e Dona Suelen – relataram ter visualizado
vestígios no seu terreno.

Foto 3.2.3-104: Detalhe do fragmento cerâmico encontrado no terreno do Senhor João.
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•

PV-120 - Coordenadas UTM: 22 M 650436 / 9595399 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. Fomos
recebidos pelo Senhor Erike. Relatou morar no local há pouco mais de um ano sem
ter avistado fragmentos de vestígios arqueológicos. Permitiu a realização de um
caminhamento no seu terreno que não resultou em avistamento de vestígio de
material arqueológico.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-105: Conversa com o Senhor Erike – relatou não ter visualizado vestígios no seu
terreno.
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Foto 3.2.3-106: Caminhamento pelo terreno do Senhor Erike, com boa visibilidade e ausência
de vestígios arqueológicos

•

PV-121 - Coordenadas UTM: 22 M 650339 / 9595245 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. Fomos
recebidos pelo Senhor Geraldo. Relatou que seu pai encontrou vestígios na mata
e que não avistou fragmentos de vestígios arqueológicos no seu terreno, mas que
via esses materiais no verão no barranco do rio em outras áreas. Todavia, permitiu
a realização de um caminhamento no seu terreno que não resultou em avistamento
de vestígio de qualquer remanescente de material arqueológico.
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Foto 3.2.3-107: Conversa com o Senhor Geraldo – relatou não ter visualizado vestígios no
seu terreno.

Foto 3.2.3-108: Local com boa visibilidade onde foi feito caminhamento sem resultado
arqueológico positivo.
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•

PV-122 - Coordenadas UTM: 22 M 649878 / 9594483 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. A boa
visibilidade do barranco e a casa se distingue para a vistoria no local. Fomos
recebidos pelo Senhor Raimundo, que relatou não ter observado ou encontrado
quaisquer remanescentes arqueológicos nesse terreno que ocupa atualmente.
Na atividade de caminhamento e de vistoria da área não identificado qualquer
vestígio arqueológico.

Foto 3.2.3-109: Conversa com o Senhor Raimundo – relatou não ter visualizado vestígios no
seu terreno.
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Foto 3.2.3-110: Barranco com boa visibilidade no terreno do senhor Raimundo, onde não
foram avistados vestígios arqueológico.

•

PV-123 - Coordenadas UTM: 22 M 649272 / 9592961 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado em posição de baixa vertente na Vila da Ilha das Crioulas,
uma ilha, no rio Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de
inundação, onde predomina uma vegetação de mata em regeneração e roças de
subsistência. Segundo relatos, esta área teria sido fortemente afetada pela cheia
de 1980 quando os moradores mudaram para a margem direita do rio e usavam
esta ilha para cultivar suas roças de subsistência, porém a área na ocasião do
levantamento

arqueológico

se

encontra

totalmente

alagada.

Não

foram

identificados vestígios arqueológicos.

254

Foto 3.2.3-111: Vistoria na Vila da Ilha das Crioulas – área totalmente alagada.

Foto 3.2.3-112: Vistoria na Vila da Ilha das Crioulas – área totalmente alagada.
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•

PV-124 - Coordenadas UTM: 22 M 649617 / 9591381 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
predomina vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. Na Vila
das Crioulas, nova vila erguida após a grande cheia de 1980, os pesquisadores
foram recebidos pelo senhor Joaquim, morador da vila desde a década de 80, que
relatou não ter avistado vestígios arqueológicos.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-113: Conversa com o senhor Joaquim – localidade da Vila das Crioulas - relatou
não ter avistado vestígios.
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Foto 3.2.3-114: Vista da Vila das Crioulas – área na alta vertente.

•

PV-125 - Coordenadas UTM: 22 M 649166 / 9589012 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, em posição de baixa vertente, no rio
Tocantins, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde
ocorre vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência: milho,
mandioca, cacau, banana. Apresentou um afloramento rochoso de laterita.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-115: Vista da área vistoriada – casa abandonada, roça de subsistência: milho,
mandioca, cacau, banana.

Foto 3.2.3-116: Área vistoriada na meia vertente, roça de subsistência – observação de
afloramento de laterita.
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•

PV-126 - Coordenadas UTM: 22 M 649217 / 9588578 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, na baixa vertente, no rio Tocantins,
associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde ocorre
vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. Fomos recebidos pelo
senhor Jesi, o qual afirmou que no local já havia existido uma olaria onde eram
produzidos tijolos e telhas. Disse ter uma boa argila no terreno e falou também
sobre a existência de vestígios arqueológicos, apontando para uma área logo acima
de sua residência onde existe uma grande rocha, com vários fragmentos de
cerâmica no solo. Também informou que no verão, quando as águas baixam, o
barranco apresenta vestígios arqueológicos.
Foram identificados vestígios arqueológicos identificados como Sítio Deus é Vida.

Foto 3.2.3-117: Conversa com senhor Jesi; relatou vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-118: Fragmento de material cerâmico, próximo do barranco no terreno do senhor
Jesi.

•

PV-127 - Coordenadas UTM: 22 M 649336 9587809 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, na baixa vertente, do rio Tocantins –
terrenos associados ao domínio geomorfológico da planície de inundação, onde
predomina uma vegetação de mata em regeneração, pastagens e roças de
subsistência. Localidade denominada de Fazenda Novo Mundo, indicada pelo
senhor Jesi para tentar encontrar com seu pai, já de idade, conhecedor da região,
mas infelizmente o mesmo não foi encontrado. Terreno com baixa visibilidade,
coberto por pastagem e pequenas roças de subsistência.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-119: Vista geral da área da Fazenda Novo Mundo, pastagem alta com baixa
visibilidade.

Foto 3.2.3-120: Pequena lavoura, de subsistência, de mandioca com boa visibilidade de solo.
No local não foram observados vestígios.
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•

PV-128 - Coordenadas UTM: 22 M 649714 / 9584337 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita, na baixa vertente, no rio Tocantins,
associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, onde ocorre
vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência. Segundo informação
fornecida pelo auxiliar de campo, trata-se de local onde seria construída a cidade
de Tucuruí, todavia o local da cidade foi mudado por conta do terreno acidentado.
Não foram identificados vestígios arqueológicos.

Foto 3.2.3-121: Vistoria na área indicada pelo auxiliar de campo – onde seria erguida a cidade
de Tucuruí.
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Foto 3.2.3-122: Terreno com mata em regeneração, algumas mangueiras e alguns vestígios
da antiga granja.

•

PV-129 - Coordenadas UTM: 22 M 651777 / 9578764 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita do rio Tocantins em posição de baixa
vertente, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação, em cujo
terreno predomina vegetação de pastagem. Trata-se de um local bastante
impactado devido à operação da usina hidrelétrica de Tucuruí principalmente por
causa da implantação de torres de linhas de transmissão. O terreno, na ocasião do
levantamento arqueológico, apresentou um terreno com mato alto e baixa
visibilidade da superfície do solo.
Nos locais vistoriados não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos.
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Foto 3.2.3-123: Área de instalação das torres das linhas de transmissão com muita
intervenção antrópica.

Foto 3.2.3-124: Terreno recoberto por mato alto e com baixa visibilidade.
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PV-130 - Coordenadas UTM: 22 M 651225 / 9630684 (Datum: SIRGAS,
2000)

Ponto de vistoria situado na margem direita do rio Tocantins em posição de baixa
vertente, uma área associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação,
onde predomina vegetação de mata em regeneração. No local, o senhor Inácio
recebeu a equipe, indicou e levou os pesquisadores a um cemitério abandonado,
segundo relato era o cemitério da Vila dos Pompeuadas, onde estão enterrados os
corpos da família dos Pompeus, pioneiros na região. Verificou-se que há ainda
algumas cruzes de madeira e jazigos mais recentes feitos de alvenaria e revestidos
de cimento. O cemitério se encontra bastante próximo ao barranco do rio, que vem
sofrendo processo severo de erosão, principalmente em períodos de cheias, como
o que se observava na ocasião do levantamento arqueológico.
Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas vistoriadas.

Foto 3.2.3-125: Note-se algumas cruzes de madeiras ainda de pé, no cemitério situado muito
próximo do barranco do rio.
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Foto 3.2.3-126: Observação jazigo feito de alvenaria – cimento e tijolos – algo mais recente.

3.2.3.1 Resultados parciais (Trecho 3)
Os resultados sistematizados dos vestígios evidenciados durante atividades de
campo no Trecho 3, para o Projeto de Avaliação de Potencial de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico na Área Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do
Rio Tocantins - Municípios de Baião, Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga,
Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí / PA, encontra-se
na Tabela 3.2.3-1, abaixo.

266

Tabela 3.2.3-1: Vestígios arqueológicos identificados durante Avaliação do Potencial de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico na ADA e AID – Trecho 3 .
SÍTIO ARQUEOLÓGICO
MATERIAL ISOLADO
AOH

COORD.UTM:
SIRGAS, 2000 - 22M

VESTÍGIOS
IDENTIFICADOS

ÁREA

LOCAL

SÍTIO FACHAU BEIRA

651237 / 9668126

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 3

PV 83

SÍTIO BAIÃO

650640 / 9666778

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 3

PV 85

SÍTIO BARRANCO

650389 / 9664046

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 3

PV 86 PV
87

SÍTIO GENIVALDO

655057 / 9620067

Cerâmica

AID –
TRECHO 3

PV 101

SÍTIO NAZARÉ DOS
PATOS

654968 / 9619240

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 3

PV 103

SÍTIO DEUS É VIDA

649217 / 9588578

Cerâmica

AID –
TRECHO 3

PV 126

MATERIAL ISOLADO 7

648602 / 9679295

Cerâmica

AID –
TRECHO 3

PV 69

MATERIAL ISOLADO 8

648510 / 9650650

Cerâmica

AID –
TRECHO 3

PV 80

MATERIAL ISOLADO 9

647830 / 9589675

Cerâmica

AID –
TRECHO 3

PV 119

A seguir é apresentada a caracterização com maior grau de detalhamento dos sítios
arqueológicos identificados ao longo deste trecho, constituída de uma breve
descrição do ambiente de inserção de cada um, bem como do tipo de vestígios e
artefatos presentes em cada qual.

267

•

SÍTIO FACHAU BEIRA

Foto 3.2.3-127: Vista geral da área do Sítio Fachau Beira. Área acima do barranco do rio. Solo
rochoso – laterita.

O Sítio Arqueológico Fachau Beira está localizado em terra firme, na margem direita
do rio Tocantins. Encontra-se inserido na AID do empreendimento. Os vestígios
remanescentes identificados são constituídos por diversos fragmentos de material
arqueológico cerâmico e lítico que se espalhavam em direção ao barranco do rio.
O Sítio Arqueológico Fachau Beira é um sítio a céu aberto litocerâmico, delimitado
parcialmente

pelas

coordenadas

UTM:

22

M

651237

/

9668126,

22 M 651200 / 9668110, 22 M 651280 / 9668140, 22 M 651245 / 9668175 e
22 M 651203 / 9668147. Observou-se, disperso por toda a área do caminhamento,
fragmentos de cerâmica e lítico pré-histórico em superfície. Encontra-se implantado
em terreno plano, suavemente voltado para o barranco do rio, na margem direita
do curso d´água, associado ao domínio geomorfológico de planície de inundação,
onde predomina uma vegetação de mata em regeneração e roças de subsistência.
As características do material encontrado apontam para um provável local de
passagem ou mesmo um pequeno acampamento.

268

Desta forma, pelas características da cerâmica encontrada, sobretudo em função
da decoração plástica corrugada e hachurada, infere-se que sejam cerâmicas
produzidas por grupos Tupi.
Foram realizados os registros pertinentes como: coordenadas com GPS; registro
fotográfico e preenchimento da Ficha para Registro de Sítios Arqueológicos CNSA
/ SGPA (ver Anexo III).

Figura 3.2.3-2: Vista aérea do local do PV-83 – Sítio Arqueológico Fachau Beira.
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Foto 3.2.3-128: Fragmentos de cerâmica no Sítio Fachau Beira – detalhe da peça.

Foto 3.2.3-129: Fragmentos de cerâmica no Sítio Fachau Beira – detalhe da decoração da
peça.
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SÍTIO BAIÃO

Foto 3.2.3-130: Vista geral da área do Sítio Arqueológico Baião. Área acima do barranco do
rio. Notar a presença de terra preta.

O Sítio Arqueológico Baião está localizado sob as coordenadas de UTM: 22 M
650640 / 9666778, em terra firme, na margem direita do rio Tocantins. Encontra-se
inserido na AID do empreendimento.
O local, em princípio, se distinguiu pela presença de uma mancha de terra preta.
Há na baixa vertente uma casa, porém não havia ninguém na residência. Por um
caminho, chegou-se a um grande corte no barranco que expunha a terra preta e
diversos fragmentos de material arqueológico cerâmico e lítico que se espalhavam
por essa ladeira. Logo acima, na alta vertente foi percebido que a área de dispersão
desses vestígios é grande; ao longo do caminhamento foi observado o solo de terra
preta, vários fragmentos de cerâmica e material lítico.
O Sítio Arqueológico Baião é um sítio a céu aberto, delimitado parcialmente pelas
coordenadas UTM: 22 M 650756/ 9667060, 22 M 650468/ 9666539,
22 M 651121/ 9666956 e 22 M 650901/ 9666315. Observou-se, dispersos por toda
a área do caminhamento, fragmentos de cerâmica e lítico pré-histórico encontrados
em superfície. Encontra-se implantado em terreno plano, na parte mais elevada, na
margem direita do rio, não mais associado ao domínio geomorfológico de planície
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de inundação, a vegetação predominante é pastagem com capoeira suja e mata
em regeneração.
As características do material encontrado apontam para um provável local de
assentamento, uma grande aldeia, observa-se uma grande quantidade de
fragmentos dispersos pelo terreno. Foram identificados em superfície os seguintes
vestígios culturais móveis: fragmentos de material lítico e cerâmico.
Pelas características da cerâmica como decoração de corrugados, hachurados,
apontam para uma cerâmica Tupi.
Foram realizados os registros pertinentes como: coordenadas com GPS; registro
fotográfico e preenchimento da Ficha para Registro de Sítios Arqueológicos CNSA
/ SGPA (ver Anexo III).

Figura 3.2.3-3: Vista aérea do local correspondente do PV-85 – Sítio Arqueológico Baião.
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Foto 3.2.3-131: Fragmentos de cerâmica no Sítio Baião – detalhe decoração.

Foto 3.2.3-132: Terreno onde foram visualizados os fragmentos cerâmicos – área de
pastagem, capoeira suja e mata em regeneração - próximo do barranco do rio.

SÍTIO BARRANCO
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Foto 3.2.3-133: Vista geral da área do Sítio Arqueológico Barranco – barranco da margem
direita do rio Tocantins – detalhe, terra preta.

O Sítio Arqueológico Barranco está localizado em terra firme, na margem direita do
rio Tocantins. Encontra-se inserido na AID do empreendimento.
O local se distingue por apresentar terra preta. O acesso ao barranco foi pelo barco.
O sítio vem sofrendo um processo de erosão e seu material arqueológico vem
sendo carreado para o leito do rio, provavelmente a parte superior do sítio esteja
melhor preservada. Foi observado no solo de terra preta, vários fragmentos de
cerâmica e material lítico. Não foi possível fazer um maior caminhamento, pois a
superfície do terreno não apresentava visibilidade e os barrancos instáveis vinham
se degradando sob ação das águas do rio Tocantins.
O Sítio Arqueológico Barranco é um sítio a céu aberto, delimitado parcialmente
pelas coordenadas UTM: 22 M 650389 / 9664046, 22 M 650441 / 9664068,
22 M 650528 / 9664050 e 22 M 650400/ 9663950. Não houve a possibilidade de
realização de um caminhamento no local, pois fragmentos dos vestígios estavam
no barranco do rio muito próximos da água, a cerâmica e o lítico foram observados
nas camadas mais superficiais e subsuperfície do perfil, incorporados à camada de
terra preta. O Sítio Arqueológico está entre os pontos de vistoria PV-86 e PV-87.
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O Sítio Barranco encontra-se implantado em terreno erodível no barranco do rio,
porém na parte mais elevada, é possível que este sítio esteja melhor preservado.
O material encontrado, vestígios culturais móveis: fragmentos de material lítico e
cerâmico, foram identificados ao longo de aproximadamente 50 metros de
extensão, entre os pontos de vistorias PV-86 e PV-87. A porção superior do terreno
se encontra ocupada por pastagem, com capoeira suja e mata em regeneração.
Pelas características da cerâmica como decoração de corrugados, hachurados,
apontam para uma cerâmica associada a grupos Tupi.
Foram realizados os registros pertinentes como: coordenadas com GPS; registro
fotográfico e preenchimento da Ficha para Registro de Sítios Arqueológicos CNSA
/ SGPA (ver Anexo III).

Figura 3.2.3-4: Vista panorâmica do PV-86 e PV-87 – Sítio Arqueológico Barranco.
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Foto 3.2.3-134: Fragmentos de cerâmica no Sítio Barranco, sendo carreados para o rio.

Foto 3.2.3-135: Terreno onde foram visualizados os fragmentos cerâmicos espalhados pelo
barranco, em condições de serem carreados pelo rio Tocantins.
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SÍTIO GENIVALDO

Foto 3.2.3-136: Vista geral da área do Sítio Arqueológico Genivaldo – Área acima do barranco
do rio – fragmentos debaixo das mangueiras.

O Sítio Arqueológico Genivaldo está localizado em terra firme, na margem direita
do rio Tocantins. Encontra-se inserido na AID do empreendimento.
Trata-se de um sítio a céu aberto, delimitado parcialmente pelas coordenadas UTM:
22 M 655057 / 9620067, 22 M 655045 / 9620085, 22 M Foi observada, em
superfície, uma concentração de fragmentos cerâmicos sob as raízes de uma
mangueira situada próxima ao barranco. Foi observado que o solo é arenoso e ao
longo do caminhamento efetuado na área de entorno houve uma boa visibilidade,
contudo não houve outros achados.
O Sítio Genivaldo encontra-se implantado em terreno suavemente ondulado
voltado para o barranco do rio. As características do material encontrado apontam
para um provável local de passagem ou pequeno assentamento.
Pelas características do material cerâmico encontrado, como decoração corrugada
e hachurada, por exemplo, deduz-se que se tratam de vestígios associados a
ocupação de populações de grupos Tupi.
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Foram realizados os registros pertinentes como: coordenadas com GPS; registro
fotográfico e preenchimento da Ficha para Registro de Sítios Arqueológicos CNSA
/ SGPA (ver Anexo III).

Figura 3.2.3-5: Vista aérea do PV-101 – Sítio Arqueológico Genivaldo.
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Foto 3.2.3-137: Fragmentos de cerâmica no Sítio Genivaldo debaixo da mangueira, –
próximos do barranco, passiveis de serem carreados para o rio.

Foto 3.2.3-138: Observação de fragmento cerâmico – detalhe da decoração - próximo do
barranco do rio.
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SÍTIO NAZARÉ DOS PATOS:

Foto 3.2.3-139: Vista geral da área do Sítio Arqueológico Nazaré dos Patos – Área acima do
barranco do rio – fragmentos dispersos.

O Sítio Arqueológico Nazaré dos Patos está localizado em terra firme, na margem
direita do rio Tocantins, na Vila de Nazaré dos Patos. Encontra-se inserido na AID
do empreendimento.
O local do pojo da embarcação se distingue por apresentar uma boa visibilidade do
barranco, onde se observa a presença de terra preta. Nazaré dos Patos foi uma
indicação do Sr. Roberto, auxiliar que ajudou nas atividades de campo; é a vila
onde nasceu e lembrou de ter avistado esses vestígios anteriormente. Foi
observada a continuidade da presença de terra preta ao longo na ladeira que leva
em direção à vila e inúmeros fragmentos de cerâmica e lítico aflorando no caminho.
No decorrer do caminhamento pelas ruas, pelos quintais e por um campo de
futebol, em função da boa visibilidade da superfície foram encontrados inúmeros
fragmentos de material cerâmico e material lítico.
O Sítio Arqueológico Nazaré dos Patos é um sítio a céu aberto, delimitado
parcialmente

pelas

coordenadas

UTM:

22

M

654968

/

9619240,

22 M 654921 / 9619095, 22 M 655112 / 9619289, 22 M 655065 / 9619494 e
22 M 654950 / 9619450. Foi observa a presença de várias concentrações de
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material arqueológico dispersa por toda esta área. Encontra-se implantado em
terreno plano levemente voltado para o barranco do rio.
As características do material encontrado apontam para um provável local de um
grande assentamento.
Pelas características da cerâmica com decoração corrugada e hachurada, denotase que sejam afeitas a grupos Tupi.
Foram realizados os registros pertinentes como: coordenadas com GPS; registro
fotográfico e preenchimento da Ficha para Registro de Sítios Arqueológicos CNSA
/ SGPA (ver Anexo III).

Foto 3.2.3-140: Vista aérea do PV-102 – Sítio Arqueológico Nazaré dos Patos.
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Foto 3.2.3-141: Fragmentos de cerâmica no Sítio Nazaré dos Patos. Nota-se, sob as raízes,
um grande fragmento de cerâmica.

Foto 3.2.3-142: Observação fragmentos cerâmico – fragmentos de um pote na porta de
entrada de uma casa de vila.
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SÍTIO DEUS É VIDA:

Foto 3.2.3-143: Vista geral da área do Sítio Arqueológico Deus é Vida – Área acima do
barranco do rio – fragmentos dispersos próximos do barranco.

O Sítio Arqueológico Deus é Vida está localizado em terra firme, na margem direita
do rio Tocantins. Encontra-se inserido na AID do empreendimento.
Segundo informações obtidas junto ao Sr. Jesi, o morador do local, nas
proximidades teria existido uma olaria onde eram produzidos tijolos e telhas d, e
que distante algumas dezenas de metros para além de sua residência, em uma
área íngreme, perto do topo da vertente, muito vegetada atualmente, com acesso
prejudicado, existe uma grande rocha com vários fragmentos de cerâmica no solo;
também informou que no verão, quando as águas baixam, o barranco apresenta
muitos outros vestígios arqueológicos.
O Sítio Arqueológico Deus é Vida é um sítio a céu aberto, cerâmico, delimitado
parcialmente pelas coordenadas UTM: 22 M 649217 / 9588578, 22 M 649215 /
9588557, 22 M 649238 / 9588559, 22 M 649229 / 9588601 e 22 M 649200 /
9588599. Em superfície, foi observada uma concentração bastante distinta de
material arqueológico disperso por esta área.
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O Sítio Deus é Vida encontra-se implantado em terreno plano levemente voltado
para o barranco do rio. Em função da pouca quantidade de materiais identificados,
fragmentos de material cerâmico, presume-se que se trata de um local de
passagem ou pousio, entretanto, pelos relatos do senhor Jesi, é possível que se
trate de um sítio muito maior, com muito mais vestígios além daqueles que puderam
ser observados na ocasião da visita.
Na área do sítio foram realizados os registros pertinentes como a obtenção
coordenadas UTM com equipamento GPS e os respectivos registros fotográficos,
para subsidio do preenchimento da Ficha para Registro de Sítios Arqueológicos
CNSA / SGPA (ver Anexo III).

Figura 3.2.3-6: Vista aérea do PV-126 – Sítio Arqueológico Deus é Vida.
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Foto 3.2.3-144: Fragmentos de cerâmica no Sítio Deus é Vida – concentração de fragmentos
de cerâmica.

Foto 3.2.3-145: Observação de fragmento cerâmico – próximo do barranco do rio Tocantins.
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3.3

Identificação dos Compartimentos Ambientais Existentes na AID e
ADA com Maior Potencial Arqueológico

A área objeto do levantamento arqueológico, dos terrenos correspondentes a
implantação da via navegável na região do Baixo rio Tocantins, apresenta duas
características físicas com compartimentos ambientais distintos. Nos trechos 1 e 2
do empreendimento, localizados a montante do reservatório de Tucuruí, entre a
cidade de Marabá e a Ilha do Bogéa, o rio Tocantins se apresenta como um rio de
planalto, com águas velozes e turbulentas, em meio a travessões de rochas e
bancos de areias. A partir de Tucuruí, a jusante da barragem do reservatório, no
Trecho 3, as águas são mais calmas e o curso se desenvolve em planície e
(SIMÔES, 1987). Em toda a extensão dos trechos em estudo, apresenta planície
de inundação com ilhas de vegetação do bioma de Floresta Amazônica bem
conservada.
A visibilidade da paisagem de entorno, ao nível do solo, na maioria das vezes, se
mostra restrita devido à existência da vegetação arbóreo / arbustiva de mata ciliar
(floresta amazônica). Contudo, nas áreas antropizadas ocupadas por ribeirinhos é
possível a observação da superfície ao nível do solo, que na maioria das vezes se
apresenta de textura arenosa. De modo geral, a matéria prima litológica existente
nas áreas vistoriadas apresenta rochas matriz com qualidade para manufatura de
artefatos líticos, portanto, favorece o estabelecimento de habitações e instituição
de atividades humanas.
Ponderando o alto potencial arqueológico da região, preconizado pelas diversas
bibliografias consultadas, discutida no Capítulo 5 – de Contextualização
Arqueológica e Etno-histórica da Área do projeto de pesquisa protocolado no
IPHAN (DNIT/Consórcio DTA/O´Martin, 11/2017) e ratificado ao percorrer os
trechos que compreendem partes da ADA e da AID do empreendimento, percebese que as margens do rio Tocantins e as ilhas são compartimentos ambientais de
alto potencial arqueológico. Simões (1986) apud Consórcio DTA/O’Martin
(11/2017), por exemplo, cita que em trabalhos realizados no estado do Pará, 51
sítios localizados às margens dos rios Itacaiúnas, Parauapebas e seus afluentes,
relacionados ao período cerâmico e datados por radiocarbono entre os séculos III
e XVI da era cristã, eram todos sítios de habitação de antigos assentamentos
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indígenas (aldeias) e que, de modo geral, estavam situados em terra firme alta, a
cerca de 100 m das margens dos rios, com plantas elípticas, ocupando áreas entre
300 m² e 40.000m².
Cabe ressaltar que ao longo do rio Tocantins, nas áreas vistoriadas, não foram
identificados terrenos cujas potencialidades para ocorrência de materiais
arqueológicos possam ser consideradas absolutamente nulas, pois mesmo não
apresentando os vestígios nesse período chuvoso, moradores relataram que no
período de seca (por eles chamado de verão), quando baixam as águas, é comum
observar vestígios arqueológicos nos barrancos e terraços. Contudo, tais áreas não
serão afetadas pelas obras de implantação da via navegável.

3.4

Avaliação do Potencial Arqueológico na ADA do Empreendimento

O projeto da via navegável tem como área de intervenção o leito do rio Tocantins,
à exceção do canteiro de obras, do paiol de explosivos e dos acessos, que serão
implantados em terra firme.
Assim, a ADA terrestre compreende uma porção relativamente pequena do projeto
da via navegável; por esta razão esta foi vistoriada, trabalho este que revelou a
existência de um bem na ADA do empreendimento, denominado Sítio Arqueológico
Tauri 2.
No que diz respeito ao sítio supracitado, os estudos preliminares indicam que uma
parte deste está inserida em terrenos do Parque Ecológico do Lourenção, porção
que não sofrerá ação do empreendimento e que, assim, deverá ser mantida
preservada.
Cabe ressaltar que, após a conclusão dos trabalhos de campo, em função do
desenvolvimento do projeto executivo, houve mudança na localização e layout das
áreas de apoio (canteiro de obras) - conforme mostra ilustração do Anexo VI.
Complementarmente, outros 26 pontos com presença de vestígios arqueológicos
e/ou históricos foram encontrados nas imediações do rio, em terrenos da AID.
Dentre os 26 pontos da AID, cinco (5) são áreas de ocupação histórica (AOH), 9
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pontos apresentaram vestígios arqueológicos isolados e 13 foram registros de sítios
arqueológicos, litocerâmicos, pré-coloniais – ver mapa dos sítios arqueológicos no
Anexo IV.
A Tabela 3.4-1, abaixo, apresenta a relação dos vestígios arqueológicos
identificados na ADA e AID do empreendimento.
Tabela 3.4-1: Vestígios arqueológicos identificados durante Avaliação do Potencial de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico na ADA e AID – Trechos 1, 2 e 3.
SÍTIO ARQUEOLÓGICO
MATERIAL ISOLADO
AOH

COORD.UTM:
SIRGAS, 2000 - 22M

VESTÍGIOS
IDENTIFICADOS

ÁREA

LOCAL

SITIO ITUPIRANGA 1

684980 / 9429209

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 1

SITIO NOVA IPIXUNA 1

685762 / 9441239

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 65

SITIO TAURI 1

684220 / 9442734

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 40

MATERIAL ISOLADO 1

695048 / 9412963

Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 4

MATERIAL ISOLADO 2

698492 / 9409455

Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 6

MATERIAL ISOLADO 3

686740 / 9436766

Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 63

MATERIAL ISOLADO 4

686740 / 9436766

Cerâmica

AID –
TRECHO 1

PV 19

AOH 1

708603 / 9412798

Lítico

AID –
TRECHO 1

PV 9

AOH 4

705979 / 9410552

Casa antiga

AID –
TRECHO 1

PV 12

SÍTIO TAURI 2

684745 / 9446923

Cerâmica/ Lítico

ADA –
TRECHO 2

ADA

SÍTIO TAURI 3

684161 / 9447786

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 2

PV 67
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SÍTIO ARQUEOLÓGICO
MATERIAL ISOLADO
AOH

COORD.UTM:
SIRGAS, 2000 - 22M

VESTÍGIOS
IDENTIFICADOS

ÁREA

LOCAL

SÍTIO SANTO
ANTONINHO 1

680498 / 9456060

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 2

PV 50

SÍTIO ILHA DE COCO 1

680498 / 9456060

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 2

PV 32

MATERIAL ISOLADO 5

679178 / 9456438

Lítico

AID –
TRECHO 2

PV 49

MATERIAL ISOLADO 6

676200 / 9459648

Lítico

AID –
TRECHO 2

PV 47

AOH 2

671948 / 9468799

Ruína de casa
antiga

AID –
TRECHO 2

PV 26

AOH 3

676073 / 9459700

Antiga Vila (velha
Ipixuna)

AID –
TRECHO 2

PV 46

SÍTIO FACHAU BEIRA

651237 / 9668126

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 3

PV 83

SÍTIO BAIÃO

650640 / 9666778

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 3

PV 85

SÍTIO BARRANCO

650389 / 9664046

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 3

PV 86
PV 87

SÍTIO GENIVALDO

655057 / 9620067

Cerâmica

AID –
TRECHO 3

PV 101

SÍTIO NAZARÉ DOS
PATOS

654968 / 9619240

Cerâmica/ Lítico

AID –
TRECHO 3

PV 102

SÍTIO DEUS É VIDA

649217 / 9588578

Cerâmica

AID –
TRECHO 3

PV 126

MATERIAL ISOLADO 7

648602 / 9679295

Cerâmica

AID –
TRECHO 3

PV 69
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SÍTIO ARQUEOLÓGICO
MATERIAL ISOLADO
AOH

COORD.UTM:
SIRGAS, 2000 - 22M

VESTÍGIOS
IDENTIFICADOS

ÁREA

LOCAL

MATERIAL ISOLADO 8

648510 / 9650650

Cerâmica

AID –
TRECHO 3

PV 80

MATERIAL ISOLADO 9

647830 / 9589675

Cerâmica

AID –
TRECHO 3

PV 119

AOH 5

651225 / 9630684

Cemitério

AID –
TRECHO 3

PV 130

O relatório contento os resultados da análise do material arqueológico encontra-se
no Anexo V.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, conforme apresentado, a região compreendida pelo Baixo rio
Tocantins, no Estado do Pará, demonstra-se rica no que concerne ao patrimônio
arqueológico brasileiro. Os sítios arqueológicos encontrados, os materiais isolados
e as áreas de ocupações históricas registradas no decorrer da pesquisa corroboram
as informações da literatura que apontam a região como profícua para ocorrência
de vestígios materiais arqueológicos.
O estudo apresentou dados primários / originais de caráter amostral, cujos
levantamentos, mesmo estando restritos ao exame extensivo e táticas
oportunísticas em áreas dotadas de visibilidade da superfície do solo, permitiu
abarcar os diversos compartimentos ambientais e topográficos lindeiros à calha do
rio Tocantins.
Classificam-se

como

táticas

oportunísticas

a

averiguação

intensiva

de

perturbações pós-deposicionais de vetor natural (sedimentos oriundos de tocas de
animais fossadores, sedimentos adstritos em raízes de árvores tombadas, valas ou
canais de aberturas erosivas, superfícies decapadas por processo pontual de
arenização, taludes de rios, ravinas, entre outros) e de perturbações de agência
humana (campos arados, roças, cortes de estradas ou carreadores, superfícies
decapadas por pisoteio de gado, áreas de queimadas, sedimento resultante de
colocação de estacas, sedimento resultante de escavações diversas, cavas,
raspagens e assim por diante). Tais circunstâncias permitem a visualização do
comportamento estratigráfico do local em pesquisa sem que haja necessidade de
se empreender uma intervenção artificial e, inclusive, revelam vestígios
arqueológicos que, não fosse o conjunto atípico de episódios pós-deposicionais,
estariam ocultos dos pesquisadores (HOLE, 1980; KASHIMOTO, 1997;
CALDARELLI & SANTOS, 1999/2000; BROCHIER, 2004; SILVEIRA et al., 2009).
Também entende-se por oportunista a técnica de entrevistar os moradores locais
das glebas a serem afetadas ou das áreas de entorno imediato. Normalmente, em
suas atividades cotidianas, principalmente as de cunho agrário, é comum que se
depare com a existência de vestígios líticos (“pedras de raio” ou “coriscos”) e
cerâmicos (“cacos de panela de barro”), ou mesmo indicações de antigas
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habitações e áreas de sedes de fazendas de interesse histórico (“fazendas do
tempo dos escravos”). As entrevistas, nesses casos, consistem em conversas
espontâneas e o principal é que os pesquisadores procurem não depreciar o
conhecimento empírico de seus interlocutores, bem como atentem para a
linguagem utilizada, explicando e exemplificando termos e conceitos menos
coloquiais, assim evitando a perda de evidências por falhas de comunicação.
No que tange aos levantamentos arqueológicos subaquáticos, esse procedimento
não se mostra apropriado, tendo em vista que o rio Tocantins, por seu porte, volume
de água e velocidade das correntes, pelo menos na sua calha, local onde deverá
ser feita a dragagem do fundo do leito, ou seja, a área corresponde à ADA
propriamente dita, parece não ser favorável a ocorrência de remanescentes
materiais arqueológicos, uma vez que todo o material que ali se ingressa
certamente é carreado em direção a sua foz, deslocando-se a quilômetros de
distância.
No que pese a ADA do empreendimento, sujeitas aos serviços de dragagem e de
derrocamento, compreendem terrenos submersos correspondentes às porções do
leito do rio Tocantins. Porém, em uma das áreas localizadas em terra firme, à qual
destinava-se a futura implantação das infraestruturas de apoio, como canteiro de
obras e respectiva rampa de acesso para as obras do derrocamento, foi identificado
o sítio arqueológico Tauri 2
Diante da alteração de layout das áreas de apoio e da impossibilidade de vistoria
nos pedrais, recomenda-se a complementação do levantamento arqueológico
nesses locais para a conclusão da avaliação do potencial impacto do
empreendimento. A partir da incorporação desses novos dados aos já levantados,
será possível propor as medidas cabíveis para salvaguarda do patrimônio
envolvido.
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7. ANEXOS
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Anexo I.

Mapa Geral de Localização

Anexo II.

Tabela com Pontos Vistoriados

Listagem de locais vistoriados
PONTO
DESCRIÇÃO
VISTORIADO
PV 01
Sítio Itupiranga 1

COORDENADAS

DATA

22 M 684980 9429210

11/04/2018

PV 02

Conversa Sr. Marcelo Emídio dos Santos

22 M 693802 9414658

11/04/2018

PV 03

Conversa com Sr. Raimundo

22 M 694533 9413825

11/04/2018

PV 04

Material isolado 1- Machadinha

22 M 695048 9412963

11/04/2018

PV 05

Conversa Sr. Raimundo Moraes

22 M 696493 9411019

11/04/2018

PV 06

Material isolado 2–Lasca.

22 M 702222 9407595

11/04/2018

PV 07

Vistoria barranco - área urbana.

22 M 706238 9407613

11/04/2018

PV 08

Conversa Sra. Margarida 56 anos

22 M 710467 9411449

11/04/2018

PV 09

AOH 1 - casa histórica - sr. Agamenon

22 M 708604 9412798

11/04/2018

PV 10

Vistoria barranco – marabá.

22 M 708269 9409878

11/04/2018

PV 11

Conversa Sr. José Carlos Damasceno.

22 M 706370 9410790

11/04/2018

PV 12

AOH 4 – Ruínas - região do Curral.

22 M 705980 9410552

11/04/2018

PV 13

Conversa Sr. Pedro Resplandes.

22 M 702229 9409004

11/04/2018

PV 14

Conversa Sr. Samuel Gomes Porto.

22 M 697759 9412601

11/04/2018

PV 15

Vistoria barranco de rio.

22 M 696955 9414284

11/04/2018

PV 16

Vistoria quintal - morador ausente.

22 M 695925 9415472

11/04/2018

PV 17

Vistoria barranco de rio.

22 M 695798 9416932

11/04/2018

PV 18

Vistoria ilha do café - Maria Felix Sousa.

22 M 694632 9417844

11/04/2018

PV 19

Material isolado 4 (Cerâmica).

22 M 698492 9409455

11/04/2018

PV 20

Vila Tauri.

22 M 684745 9446923

12/04/2018

PV 21

Vistoria quintal – Tapera abandonada.

22 M 681795 9451524

12/04/2018

PV 22

Conversa Sr. Assoélio e vistoria de quintal.

22 M 679211 9454123

12/04/2018

PV 23

Conversa Sra. Ana Paula Ribeiro da Silva.

22 M 673807 9457617

12/04/2018

PV 24

Vistoria em barranco.

22 M 671714 9463217

12/04/2018

PV 25

Vistoria área de pastagem.

22 M 671112 9464486

12/04/2018

PV 26

AOH 2 – Estrutura de casa antiga.

22 M 671948 9468799

12/04/2018

PV 27

Vistoria quintal Sr. Osvaldo Bonfim mudou.

22 M 673028 9470467

12/04/2018

PV 28

Vistoria Barranco de Rio.

22 M 672953 9473614

12/04/2018

PV 29

Vistoria em área de pastagem.

22 M 672925 9473779

12/04/2018

PV 30

Conversa Sr. Verissimo, ilha pimenteira

22 M 670521 9478975

12/04/2018

PV 31

Conversa Sr. Francisco - Ilha Bogéa.

22 M 675234 9483552

12/04/2018

PV 32

Sítio Ilha de Coco 1.

22 M 677248 9479219

12/04/2018

PV 33

Vistoria de barranco.

22 M 677485 9477575

12/04/2018

PV 34

Conversa Sra. Iraci da silva.

22 M 677506 9473061

12/04/2018

PV 35

Conversa Sr. Manasses - ilha das Pacas.

22 M 675485 9469057

12/04/2018

PV 36

Conversa Sr. José Raimundo.

22 M 676754 9459978

12/04/2018

PV 37

Vistoria quintal - morador ausente.

22 M 685807 9444013

13/04/2018

PV 38

Vistoria de barranco.

22 M 684173 9438993

13/04/2018

PV 39

Conversa Sr. Edson da Silva Mendonça

22 M 684225 9439572

13/04/2018

PV 40

Sítio Tauri 1.

22 M 684220 9442734

13/04/2018

PV 41

Conversa Sr. Raimundo nonato.

22 M 671089 9477207

13/04/2018

PV 42

Vistoria de barranco.

22 M 676783 9458493

13/04/2018

PONTO
DESCRIÇÃO
VISTORIADO
PV 43
Conversa Miguel Coitinho Rodrigues.

COORDENADAS

DATA

22 M 684919 9445230

13/04/2018

PV 44

Vistoria de Barranco.

22 M 684889 9446194

13/04/2018

PV 45

Vistoria quintal – casa abandonada.

22 M 680995 9452976

13/04/2018

PV 46

AOH 3 - Velha Ipixuna.

22 M 676073 9459700

13/04/2018

PV 47

Material isolado 6 (Lítico).

22 M 676200 9459648

13/04/2018

PV 48

Conversa Sr. Edivaldo dos Santos Fonseca. 22 M 678834 9456616

13/04/2018

PV 49

Material isolado 5 (Lítico).

22 M 679178 9456438

13/04/2018

PV 50

Sítio Santo Antoninho 1.

22 M 680498 9456060

13/04/2018

PV 51

Vistoria de Barranco.

22 M 685028 9450556

13/04/2018

PV 52

Vistoria quintal – casa abandonada.

22 M 685873 9449160

13/04/2018

PV 53

Vistoria quintal – casa abandonada.

22 M 685544 9446786

13/04/2018

PV 54

Vistoria de Barranco.

22 M 685706 9443454

13/04/2018

PV 55

Conversa Sr. Antônio Ferreira de Carvalho.

22 M 685642 9442224

13/04/2018

PV 56

Vistoria de Barranco.

22 M 685580 9431191

14/04/2018

PV 57

Conversa Sr. Adão Almeida dos Santos.

22 M 688903 9421125

14/04/2018

PV 58

Conversa Sr. Manoel Pires dos Santos.

22 M 694021 9420252

14/04/2018

PV 59

Conversa Sra. Rosilda.

22 M 689975 9425121

14/04/2018

PV 60

Vistoria de Barranco.

22 M 689630 9425343

14/04/2018

PV 61

Conversa Sra. Maria Ivani Barbosa Campos. 22 M 687661 9427766

14/04/2018

PV 62

Conversa Sr. Antônio Ribeiro de Souza.

22 M 686990 9434627

14/04/2018

PV 63

Material isolado 3 (Lítico).

22 M 686740 9436766

14/04/2018

PV 64

Vistoria barra de rio.

22 M 686906 9438526

14/04/2018

PV 65

Sítio Nova Ipixuna 1

22 M 685763 9441239

14/04/2018

PV 66

Conversa com moradores.

22 M 692172 9417717

15/04/2018

PV 67

Sítio Tauri 3

22 M 684161 9447786

14/04/2018

PV068

Ituquara.

22 M 650467 9664760

11/04/2018

PV069

Achado isolado 7.

22 M 648602 9679295

11/04/2018

PV070

Vistoria Ilha alagada.

22 M 645855 9690204

12/04/2018

PV071

Vistoria em barranco.

22 M 645786 9684959

12/04/2018

PV072

Entrevista com D. Vitória

22 M 645802 9684781

12/04/2018

PV073

Propriedade Medeiros - abandonada

22 M 646980 9679677

12/04/2018

PV074

Vistoria em barranco.

22 M 648993 9673748

12/04/2018

PV075

Vistoria em barranco.

22 M 649386 9670634

12/04/2018

PV076

Vistoria em barranco.

22 M 649390 9670063

12/04/2018

PV077

Sr. José Raimundo.

22 M 649264 9667818

12/04/2018

PV078

Vistoria Ilha alagada.

22 M 649182 9664956

12/04/2018

PV079

Vistoria Reserva extrativista.

22 M 648624 9656585

12/04/2018

PV080

Achado isolado 8.

22 M 648510 9650650

12/04/2018

PV081

Vistoria Ilha alagada.

22 M 647779 9648324

12/04/2018

PV082

Margem direita

22 M 650446 9663578

12/04/2018

PV083

Sítio Fachau Beira - Sr. Adilson

22 M 651237 9668126

13/04/2018

PV084

Vistoria casa abandonada.

22 M 651049 9667579

13/04/2018

PV085

Sítio Baião

22 M 650640 9666778

13/04/2018

PONTO
DESCRIÇÃO
VISTORIADO
PV086
Sítio do Barranco I

COORDENADAS

DATA

22 M 650389 9664046

13/04/2018

PV087

Sítio do Barranco I

22 M 650383 9663992

13/04/2018

PV088

Sr. Manoel

22 M 650312 9651484

13/04/2018

PV089

Sr. Antônio Gavião

22 M 651074 9635151

13/04/2018

PV090

Sr. Rudival

22 M 651456 9629843

14/04/2018

PV091

Sr. Inácio Farias - cemitério

22 M 651250 9630472

14/04/2018

PV092

Sr. Aleixo Lopes

22 M 650944 9632290

14/04/2018

PV093

Sr. José Inácio.

22 M 650859 9634470

14/04/2018

PV094

Barranco

22 M 650774 9633626

14/04/2018

PV095

Casa sem ninguém

22 M 650880 9633035

14/04/2018

PV096

Vistoria na mata.

22 M 651162 9631250

14/04/2018

PV097

Barracão.

22 M 652061 9628876

14/04/2018

PV098

Barracão lona alaranjada.

22 M 652866 9627734

14/04/2018

PV099

Macaubal

22 M 654138 9626067

14/04/2018

PV100

Sr. Miraci

22 M 655227 9623842

14/04/2018

PV101

Sítio Genivaldo Sr. Genivaldo

22 M 655057 9620067

14/04/2018

PV102

Sítio Nazaré dos Patos

22 M 654968 9619240

14/04/2018

PV103

Dona Maria Izanete

22 M 655031 9619374

14/04/2018

PV104

Ilha

22 M 655782 9610421

14/04/2018

PV105

Muru

22 M 654855 9606798

14/04/2018

PV106

Muru - Dona Maria

22 M 654461 9606139

14/04/2018

PV107

Áreas alagadas.

22 M 652934 9602004

14/04/2018

PV108

Sr. Francisco

22 M 652512 9600424

14/04/2018

PV109

Ilha alagada

22 M 649122 9639125

16/04/2018

PV110

Sr. Arlei - Ilha Mungumbal

22 M 649733 9636621

16/04/2018

PV111

Ilha alagada

22 M 649806 9635600

16/04/2018

PV112

Área alagada

22 M 650024 9628019

16/04/2018

PV113

Roça de subsistência

22 M 652011 9625153

16/04/2018

PV114

Roça de subsistência

22 M 654024 9621577

16/04/2018

PV115

Ilha alagada

22 M 653832 9615433

16/04/2018

PV116

Sr. José Pompeu - Vila Pederneira

22 M 648323 9596247

16/04/2018

PV117

Sr. André

22 M 648264 9594961

16/04/2018

PV118

Sr. Valdinério do Carmo

22 M 648033 9593148

16/04/2018

PV119

Achado isolado 9.

22 M 647830 9589675

16/04/2018

PV120

Sr. Enrique

22 M 650436 9595399

17/04/2018

PV121

Sr. Geraldo

22 M 650339 9595245

17/04/2018

PV122

Sr. Raimundo Barrilho

22 M 649878 9594483

17/04/2018

PV123

Ilha Vila das Crioulas

22 M 649272 9592961

17/04/2018

PV124

Vila das Crioulas - Sr. Joaquim

22 M 649617 9591381

17/04/2018

PV125

Casa Abandonada

22 M 649166 9589012

17/04/2018

PV126

Sítio Deus é vida

22 M 649217 9588578

17/04/2018

PV127

Faz. Novo Mundo

22 M 649336 9587809

17/04/2018

PV128

Onde seria Tucuruí

22 M 649714 9584337

17/04/2018

PONTO
DESCRIÇÃO
VISTORIADO
PV129
Vistoria final
PV130

AOH 5 - Cemitério

COORDENADAS

DATA

22 M 651777 9578764

17/04/2018

22 M 651225 9630684

14/04/2018

Anexo III.

Ficha de Registro de Sítios Arqueológicos

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Sítio Baião
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Baião

UF:

PA

Localidade:
Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
Sítio lito-cerâmico a céu aberto, delimitado parcialmente pelas coordenadas 22 M
650756 9667060, 22 M 650468 9666539, 22 M 651121 9666956 e 22 M 650901
Sítios relacionados:
9666315, com fragmentos de cerâmica e lítico pré-histórico em superfície.
Sítio do Barranco, Sítio Fachau Beira
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

Somente de barco, pela margem direita do Rio Tocantins, proximo a cidade de Baião.

Comprimento:
300000 m²
Área:

500 m
Largura:
Altura máxima:
Medição:
Passo
Estimada
Mapa
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição:
Órgão:
DSG
Outro
600 m

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:650640

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:22

E:650901
E:651121
E:650468
E:650756

DATUM: WGS84
Margem de erro:

12 m

Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9666778

Compartimento topográfico:

N:9666315
N:9666956
N:9666539
N:9667060

Altitude:
Distância:
Rio:

Planície
Planície de inundação

12 m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:

4m

(a partir do nível do solo)

Instrumento

Rio Tocantins

100 m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil
Floresta estaciona

Savana (cerrado)
Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira
Outra:

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro:
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato
Histórico
Em superfície

Tipo de sítio:
Forma:

Acampamento
Retangular

Tipo de solo:

terra preta

Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00003

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade: várias

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos líticos:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Arte rupestre:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Vandalismo

Pisoteo do gado.
Resgate.
Alta

Atividades desenvolvidas no local:

Média
Registro
Coleta de superfície

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

Uelde Ferreira de Souza
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua 208 Nr.660 ap.1803A Resid.Harmonia
CEP: 74635-055
Cidade: Goiânia
E-mail: ueldeferreira@gmail.com
Data do registro:
Nome do projeto:

30/04/2018

UF:

GO

Fone/Fax: 62 9 8282 4458
Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00003

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição:
Endereço:
Cidade:

CEP:
E-mail:

UF:
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

Mapa com sítio plotado:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

4

1

Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:

Observações O Sítio Baião encontra implantado em terreno plano, na parte mais elevada, as margens direita do rio,
não mais associado ao domínio geomorfológico de planície de inundação e vegetação predominante é
pastagem com capoeira suja e mata em regeneração.
As características do material encontrado apontam para um provável local de assentamento, uma
grande aldeia, uma área muito grande ocupada, uma grande quantidade de fragmentos dispersos pelo
terreno.
Foram identificados em superfície os seguintes vestígios culturais móveis: fragmentos de material lítico
e cerâmico.
Pelas características da cerâmica como decoração de corrugados, hachurados, apontam para uma
cerâmica Tupi.
Foi realizado o registro das coordenadas com GPS e o registro fotográfico.
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 30/04/2018 Localização dos dados:

Uelde Ferreira de Souza

Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Sítio Barranco
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Município de Baião

UF:

PA

Localidade:
Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
O Sítio Arqueológico Barranco, é a céu aberto, delimitado parcialmente pelas
coordenadas 22 M 650389 9664046, 22 M 650441 9664068, 22 M 650528
Sítios relacionados:
9664050 e 22 M 650400 9663950. Cerâmica com decoração provavelmente tupi.
Sítio Baião, Sítio Fachau Beira
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

Margem direita do Rio Tocantins, proximo a cidade de Baião

Comprimento:
8000 m²
Área:

Largura:
Medição:
Estimada
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição:
Órgão:
100 m

80 m
Altura máxima:
Passo
Mapa
DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:650389

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:

E:650400
E:650528
E:650441
E:

DATUM: wgs84
Margem de erro:

14 m

Outro

Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9664046

Compartimento topográfico:

N:9663950
N:9664050
N:9664068
N:

Altitude:
Distância:
Rio:

Planície
Planície de inundação

14 m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:

4m

(a partir do nível do solo)

Instrumento

Rio Tocantins
2m

Tocantin

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil
Floresta estaciona

Savana (cerrado)
Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira
Outra:

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro:
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato
Histórico
Em superfície

Tipo de sítio:
Forma:

Acampamento
Retangular

Tipo de solo:

Argiloso

Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos líticos:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Arte rupestre:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

entre 25 e 75%
Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Enchentes, desbarracamentos
Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Alta, devido as enchentes
Possibilidades de destruição:
Resgate
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:
Alta
Média
Atividades desenvolvidas no local:

menos de 25%

Registro
Coleta de superfície

Vandalismo

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

Uelde Ferreira de Souza
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua 208 Nr.660 ap.1803A Resid.Harmonia
CEP: 74630-055
Cidade: Goiânia
E-mail: ueldeferreira@gmail.com
Data do registro:
Nome do projeto:

30/04/2018

UF:

GO

Fone/Fax: 62 9 8282 4458
Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição:
Endereço:
Cidade:

CEP:
E-mail:

UF:
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

Mapa com sítio plotado:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

1

1

Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:

Observações
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 30/04/2018 Localização dos dados:

Uelde Ferreira de Souza

Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Deus é Vida
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Breu Branco

UF:

PA

Localidade:
Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
O Sítio Arqueológico Deus é vida está localizado sob as coordenadas de UTM: 22
M 649217 9588578, em terra firme, na margem direita do rio Tocantins. Encontra
Sítios relacionados:
inserido na ADA do empreendimento.
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:
Comprimento:
1125 m²
Área:

25 m Largura:
Medição:
Estimada

Nome e sigla do documento cartográfico:
Ano de edição:

45 m
Altura máxima:
Passo
Mapa

IBGE

Órgão:

DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:649217

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:22

E:649215
E:649238
E:649229
E:649200

DATUM: WGS84
Margem de erro:

18 m

Outro

Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9588578

Compartimento topográfico:

N:9588557
N:9588559
N:9588601
N:9588599

Altitude:
Distância:
Rio:

Planície
Planície de inundação

18 m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:

4m

(a partir do nível do solo)

Instrumento

Tocantins
2m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil
Floresta estaciona

Savana (cerrado)
Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira
Outra:

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro:
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato
Histórico
Em superfície

Tipo de sítio:
Forma:

Acampamento
Retangular

Tipo de solo:
Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00006

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos líticos:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Arte rupestre:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

Alta

Atividades desenvolvidas no local:

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Média
Registro
Coleta de superfície

Vandalismo

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

Uelde Ferreira de Souza
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua 208 Nr.660 ap.1803A Resid.Harmonia
CEP: 74635-055
Cidade: Goiânia
E-mail: ueldeferreira@gmail.com
Data do registro:
Nome do projeto:

30/04/2018

UF:

Fone/Fax: 62 9 82824458
Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00006

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição: A Lasca Arqueologia
Endereço: Rua Alvarenga, 396, Butantã
CEP: 05509-000
E-mail:

Cidade:

UF:

São Paulo
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

SP

contato@alascaconsultoria.com.br (11) 3205-0864.

Mapa com sítio plotado:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

1

Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
4

Outra:

Bibliografia:
ALMEIDA, F. O. O complexo Tupi da Amazônia Oriental. Dissertação de Mestrado. São Paulo: MAE/USP. 2008.
ARAUJO COSTA, F. H. J. de C. Projeto Baixo Tocantins: Salvamento Arqueológico na Região de Tucuruí. Dissertação
de Mestrado; FFLCH-USP; São Paulo; 1983.
Observações O Sítio Arqueológico Deus é vida, é um sítio a céu aberto, cerâmico, delimitado parcialmente pelas
coordenadas 22 M 649217 9588578, 22 M 649215 9588557, 22 M 649238 9588559, 22 M 649229
9588601 e 22 M 649200 9588599, observamos uma concentração de material arqueológico disperso
por esta área. Porém relato do senhor Jesi, pode inferir que a área tem um alto potencial arqueológico.
O Sítio Deus é vida encontra implantado em terreno plano levemente escorrido para o barranco do rio.
As características do material encontrado apontam para um provável local de passagem.
Foram identificados em superfície os seguintes vestígios culturais móveis: fragmentos de material
cerâmico.
Foi realizado o registro das coordenadas com GPS e o registro fotográfico
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 30/04/2018 Localização dos dados:

Uelde Ferreira de Souza

Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00006

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Sítio Fachau Beira
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Baião
Localidade:

UF:

PA

Localidade de Fachau Beira

O Sítio Arqueológico Fachau Beira está localizado sob as coordenadas de
Outras designações da localidade:
UTM:
22 M 651237
9668126
Descrição sumária do sítio:
O Sítio
Arqueológico
Fachau
Beira, é um sítio a céu aberto lito-cerâmico,
delimitado parcialmente pelas coordenadas 22 M 651237 9668126, 22 M 651200
Sítios relacionados:
9668110, 22 M 651280 9668140, 22 M 651245 9668175 e 22 M 651203 9668147,
provavel sítio tupi.
Sítio Baião, Sítio do Barranco
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

Somente de barco, pela margem direita do Rio Tocantins, proximo a cidade de Baião.

Comprimento:
4800 m²
Área:

Largura:
Medição:
Estimada
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição:
Órgão:
80 m

60 m
Altura máxima:
Passo
Mapa
DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:651237

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:

E:651203
E:651245
E:651280
E:

DATUM: WGS84
Margem de erro:

15 m

Outro

Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9668126

Compartimento topográfico:

N:9668147
N:9668175
N:9668140
N:

Altitude:
Distância:
Rio:

Planície
Planície de inundação

15 m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:

4m

(a partir do nível do solo)

Instrumento

Rio Tocantina
5m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil

Savana (cerrado)

Floresta estaciona

Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira
Outra: Terreiro das casas

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro:
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato
Histórico
Em superfície

Tipo de sítio:
Forma:

Acampamento
Retangular

Tipo de solo:

Litólico

Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos líticos:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Arte rupestre:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Vandalismo

Alta, devido as enchentes
Resgate
Alta

Atividades desenvolvidas no local:

Média
Registro
Coleta de superfície

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

Uelde Ferreira de Souza
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua 208 Nr.660 ap.1803A Resid.Harmonia
CEP: 74635-055
Cidade: Goiânia
E-mail: ueldeferreira@gmail.com
Data do registro:
Nome do projeto:

30/04/2018

UF:

GO

Fone/Fax: 62 9 8282 4458
Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição:
Endereço:
Cidade:

CEP:
E-mail:

UF:
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

Mapa com sítio plotado:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

4

1

Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:

Observações O Sítio Fachau Beira, encontra implantado em terreno plano, suavemente escorrido para o barranco do
rio, nas margens direita do rio, associada ao domínio geomorfológico de planície de inundação e
vegetação de mata em regeneração e roça de subsistência.
As características do material encontrado apontam para um provável local de passagem ou mesmo um
pequeno acampamento.
Foram identificados em superfície os seguintes vestígios culturais móveis: fragmentos de material lítico
e cerâmico.
Pelas características da cerâmica como decoração de corrugados, hachurados, apontam para uma
cerâmica Tupi.
Foi realizado o registro das coordenadas com GPS e o registro fotográfico.
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 30/04/2018 Localização dos dados:

Uelde Ferreira de Souza

Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Genivaldo
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Baião

UF:

PA

Localidade:
Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
O Sítio Arqueológico Genivaldo, sítio a céu aberto, delimitado parcialmente pelas
coordenadas 22 M 655057 9620067, 22 M 655045 9620085, 22 M 655054
Sítios relacionados:
9620043, 22 M 655092 9620059 e 22 M 655071 9620096, fragmentos de
cerâmico debaixo de uma mangueira.
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

Somente de barco, pela margem direita do Rio Tocantins, proximo a cidade de Baião.

Comprimento:
1600 m²
Área:

40 m Largura:
Medição:
Estimada

Nome e sigla do documento cartográfico:
Ano de edição:

40 m
Altura máxima:
Passo
Mapa

IBGE

Órgão:

DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:655057

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:22

E:655045
E:655054
E:655092
E:655071

DATUM: WGS84
Margem de erro:

13 m

Outro

Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9620067

Compartimento topográfico:

N:9620085
N:9620043
N:9620059
N:9620096

Altitude:
Distância:

4m

Planície
Planície de inundação

13 m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:
Rio:

(a partir do nível do solo)

Instrumento

Rio Tocantins
3m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil

Savana (cerrado)

Floresta estaciona

Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Outra:

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro:
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato

Tipo de sítio:

Histórico

Tipo de solo:

Em superfície

Forma:

Acampamento
Retangular
Arenoso

Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos líticos:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Arte rupestre:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

Alta

Atividades desenvolvidas no local:

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Média
Registro
Coleta de superfície

Vandalismo

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

Uelde Ferreira de Souza
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua 208 Nr.660 ap.1803A Resid.Harmonia
CEP: 74635-055
Cidade: Goiânia
E-mail: ueldeferreira@gmail.com
Data do registro:
Nome do projeto:

30/04/2018

UF:

GO

Fone/Fax: 62 9 82824458
Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição:
Endereço:
Cidade:

CEP:
E-mail:

UF:
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

Mapa com sítio plotado:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

4

1

Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:

Observações O Sítio Arqueológico Genivaldo, é um sítio a céu aberto, delimitado parcialmente pelas coordenadas 22
M 655057 9620067, 22 M 655045 9620085, 22 M 655054 9620043, 22 M 655092 9620059 e 22 M
655071 9620096, observou uma concentração de fragmentos de cerâmico debaixo de uma mangueira,
próximo do barranco encontrados em superfície.
O Sítio Genivaldo encontra implantado em terreno suavemente ondulado escorrido para o barranco do
rio.
As características do material encontrado apontam para um provável local de passagem ou pequeno
assentamento.
Foram identificados em superfície os seguintes vestígios culturais móveis: fragmentos de material
cerâmico.
Pelas características da cerâmica como decoração de corrugados, hachurados, apontam para uma
cerâmica Tupi.
Foi realizado o registro das coordenadas com GPS e o registro fotográfico.
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 08/01/2018 Localização dos dados:

Uelde Ferreira de Souza

Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Ilha de Coco 1
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Itupiranga
Localidade:

UF:

PA

Ilha de Coco.

Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
Trata-se de um sítio a céu aberto lito-cerâmico, encontra implantado em terreno
plano, suavemente escorrido para a margem do rio, observou fragmentos de
Sítios relacionados:
cerâmica e lítico pré-colonial dispersos em superfície.
Tauri, 2, Tauri 3, Nova Ipixuna
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

O local do sítio fica afastado do distrito de Santa Terezinha do Tauri cerca de 33 km rio abaixo.

Comprimento:

m Largura:
Medição:
m²
Área:
Estimada
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição:
Órgão:

Altura máxima:
m
Passo
Mapa
DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:677247

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:22

E:677349
E:677239
E:677183
E:677284

(a partir do nível do solo)

Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9479218

Compartimento topográfico:

N:9479320
N:9479400
N:9479273
N:9479216

DATUM: SIRGAS, 2000
Margem de erro:

Outro

m

Instrumento

Altitude:

m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:
Distância:
Rio:

5m

Rio Tocantins
0m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil
Floresta estaciona

Savana (cerrado)
Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira
Outra:

Atividade urbana
Via pública

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Estrutura de fazenda

Estepe

Outro: Campo de futebol
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato
Histórico
Em superfície

Tipo de sítio:
Forma:

Aldeamento
Elipsoidal

Tipo de solo:

Aresono - Terra preta.

Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

1

00011

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ

Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Artefatos líticos:

Tradições: Tupi
Fases: Tauri

Complementos:
Outras atribuições:
Tupi
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases: Tauri
Complementos:
Outras atribuições:
Arte rupestre:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Vandalismo

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

sim
Atividades de Educação Patrimonial
Alta

Atividades desenvolvidas no local:

Média
Registro
Coleta de superfície

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

A Lasca Arqueológia
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua Alvarenga, 396, Butantã
CEP: 05509-000
Cidade: São Paulo
E-mail:
Data do registro:

UF:

GO

Fone/Fax:
02/05/2018

Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Nome do projeto:

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e
Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ
Endereço:

R. Trezentos e Dois Folha 30, Quadra 01, s/n, Vila Militar Pres. Médice

CEP: 68508-970
E-mail:

Cidade:

UF:

Marabá
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

PA

(94) 3322-2315

Mapa com sítio plotado:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:

1

Cópia parcial de arte rupestre:

Foto aérea:
Foto colorida: 10

Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:
ALMEIDA, F. O. O complexo Tupi da Amazônia Oriental. Dissertação de Mestrado. São Paulo: MAE/USP. 2008.
ARAUJO COSTA, F. H. J. de C. Projeto Baixo Tocantins: Salvamento Arqueológico na Região de Tucuruí. Dissertação
de Mestrado; FFLCH-USP; São Paulo; 1983.
Observações O Sítio Arqueológico Ilha de Coco 1 está localizado sob as coordenadas de UTM: 22 M 677247 /
9479218, em terra firme, na Ilha de Coco. O local do sítio fica afastado do distrito de Santa Terezinha do
Tauri cerca de 33 km rio abaixo. O terreno tem como uso do solo, um campo de futebol e plantio de
roças de subsistência (mandiocal), mesclado a mata nativa. Possui baixa visibilidade de superfície,
entretanto, junto aos caminho de passagem e campo de futebol apresentou diversos fragmentos de
material arqueológico cerâmico e lítico.
Cláudio César de Souza e Silva
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 02/05/2018 Localização dos dados: A Lasca Arqueologia.
Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00011

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Itupiranga 1
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Itupiranga
Localidade:

UF:

PA

O local fica afastado do município de Itupiranga cerca de 2 km rio acima. Na sua margem esquerda.

Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
Trata-se de um sítio a céu aberto lito-cerâmico, encontra-se implantado em
terreno aplainado, suavemente escorrido para a margem do rio Tocantins.
Sítios relacionados:
Observa-se em superfície Fragmentos de cerâmica e Lítico.
Tauri 1, Tauri, 2, Tauri 3, Nova Ipixuna
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

O local fica afastado do município de Itupiranga cerca de 2 km rio acima

Comprimento:

m Largura:
Medição:
m²
Área:
Estimada
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição:
Órgão:

Altura máxima:
m
Passo
Mapa
DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:684980

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:22

E:685056
E:684755
E:684716
E:685084

DATUM: SIRGA, 2000
Margem de erro:

m

(a partir do nível do solo)

Instrumento

Outro

Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9429209

Compartimento topográfico:

N:9429606
N:9429177
N:9429498
N:9429265

Altitude:

m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:
Distância:
Rio:

5m

rio tocantins

50 m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil
Floresta estaciona

Savana (cerrado)
Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira
Outra:

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro:
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato
Histórico
Em superfície

Tipo de sítio:
Forma:

Aldeiamento
Elipsoidal

Tipo de solo:

arenoso

Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00007

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ

Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Artefatos líticos:

Tradições: Tupi
Fases: Tauri

Complementos:
Outras atribuições:
Tupi
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases: Tauri
Complementos:
Outras atribuições:
Arte rupestre:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Vandalismo

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

Sim
Atividades de Educação Patrimonial
Alta

Atividades desenvolvidas no local:

Média
Registro
Coleta de superfície

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

A Lasca Arqueológia
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua Alvarenga, 396, Butantã
CEP: 05509-000
Cidade: São Paulo
E-mail:
Data do registro:

UF:

SP

Fone/Fax: contato@alascaconsultoria.com.br (11) 3205-0864
02/05/2018

Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00007

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Nome do projeto:

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e
Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ
Endereço:

R. Trezentos e Dois Folha 30, Quadra 01, s/n, Vila Militar Pres. Médice

CEP: 68508-970
E-mail:

Cidade:

UF:

Marabá
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

PA

(94) 3322-2315

Mapa com sítio plotado:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:

1

Cópia parcial de arte rupestre:

Foto aérea:
Foto colorida: 20

Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:
ALMEIDA, F. O. O complexo Tupi da Amazônia Oriental. Dissertação de Mestrado. São Paulo: MAE/USP. 2008.
ARAUJO COSTA, F. H. J. de C. Projeto Baixo Tocantins: Salvamento Arqueológico na Região de Tucuruí. Dissertação
de Mestrado; FFLCH-USP; São Paulo; 1983.
Observações As características do material encontrado apontam para um provável local de moradia (aldeamento).
Pelas características das peças cerâmicas identificadas, apontam para uma cerâmica da tradição Tupi.
Cláudio césar de Souza e Silva
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 02/05/2018 Localização dos dados: A Lasca Arqueologia
Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00007

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Nova Ipixuna 1
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Nova Ipixuna
Localidade:

UF:

PA

O local fica afastado do município de Itupiranga cerca de 8,3 km rio abaixo

Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
Trata-se de um sítio a céu aberto lito-cerâmico, pré-colonial, encontra implantado
em terreno aplainado, suavemente escorrido para a margem do rio Tocantins. As
Sítios relacionados:
características do material encontrado apontam para um provável local de moradia
(aldeamento)
Tauri 1, Tauri, 2, Tauri 3, Nova Ipixuna
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:
Acesso ao sítio:

localiza-se no município de Nova Ipixuna, em terra firme, na margem direita do rio Tocantins. O
local fica afastado do município de Itupiranga cerca de 8,3 km rio abaixo

Comprimento:

m Largura:
Medição:
m²
Área:
Estimada
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição:
Órgão:

Altura máxima:
m
Passo
Mapa
DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

PA

Fone/Fax:

22
Zona:

E:685762

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:22

E:685886
E:685904
E:685734
E:686033

Outro

Compartimento topográfico:
Altitude:
Distância:
Rio:

Planície
Planície de inundação

m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:

5m

(a partir do nível do solo)

Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9441239
N:9441458
N:9441092
N:9441265
N:9441265

DATUM: SIRGAS, 2000
Margem de erro:

m

Instrumento

Rio Tocantins

20 m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil

Savana (cerrado)

Floresta estaciona

Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Outra:

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro: Desmatamento, arado
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato
Histórico
Em superfície

Tipo de sítio:
Forma:

Elipsoidal

Tipo de solo:
Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00008

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ

Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Artefatos líticos:

Tradições: Tupi
Fases: Tauri

Complementos:
Outras atribuições:
Tupi
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases: Tauri
Complementos:
Outras atribuições:
Arte rupestre:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Vandalismo

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

Sim
Atividades de Educação Patrimonial
Alta

Atividades desenvolvidas no local:

Média
Registro
Coleta de superfície

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

A Lasca Arqueológia
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua Alvarenga, 396, Butantã
CEP: 05509-000
Cidade: São Paulo
E-mail:
Data do registro:

UF:

SP

Fone/Fax: contato@alascaconsultoria.com.br (11) 3205-0864
Ano do registro:

(para quando a data completa não puder ser informada)

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00008

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Nome do projeto:

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e
Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ
Endereço:

R. Trezentos e Dois Folha 30, Quadra 01, s/n, Vila Militar Pres. Médice

CEP: 68508-970
E-mail:

Cidade:

UF:

Marabá
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

PA

(94) 3322-2315

Mapa com sítio plotado:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:

1

Cópia parcial de arte rupestre:

Foto aérea:
Foto colorida: 10

Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:
ALMEIDA, F. O. O complexo Tupi da Amazônia Oriental. Dissertação de Mestrado. São Paulo: MAE/USP. 2008.
ARAUJO COSTA, F. H. J. de C. Projeto Baixo Tocantins: Salvamento Arqueológico na Região de Tucuruí. Dissertação
de Mestrado; FFLCH-USP; São Paulo; 1983.
Observações O Sítio Arqueológico Nova Ipixuna 1 está localizado sob as coordenadas de UTM: 22 M 685762 /
9441239, no município de Nova Ipixuna, em terra firme, na margem direita do rio Tocantins. Encontra
inserido na AID do empreendimento. O local fica afastado do município de Itupiranga cerca de 8,3 km rio
abaixo. O terreno tem como uso do solo coberto de mata secundária, com grade quantidade de coqueiro
de babaçu, numa outra parte encontra-se desmatada para formação de pasto. Na área gradeada possui
boa visibilidade de superfície, entretanto, junto a área de mata apresentou baixa visibilidade. De maneira
geral foi apresenta uma grade concentração de fragmentos de material arqueológico cerâmico e lítico.
Cláudio césar de Souza e Silva
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 02/05/2018 Localização dos dados: A Lasca Arqueologia
Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00008

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Piçarra 1
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Itupiranga
Localidade:

UF:

PA

Região da piçarra.

Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
Trata-se de um sítio pré-colonial, lito-ceramico, a ceu aberto, apresenta material
em superfície.
Sítios relacionados:
Tauri, 2, Tauri 3, Nova Ipixuna
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

Afastado da sede municipal de Itupiranga 15 km, região de Piçarra, zona rural.

Comprimento:

m Largura:
Medição:
m²
Área:
Estimada
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição:
Órgão:

Altura máxima:
m
Passo
Mapa
DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:675609

Zona:
Zona:
Zona:
Zona:

E:
E:
E:
E:

Outro

Escala:

Compartimento topográfico:
Altitude:
Distância:
Rio:

Serra
Meia encosta

123 m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:

5m

(a partir do nível do solo)

Instrumento

Unidade geomorfológica:

N:9443625
N:
N:
N:
N:

DATUM: SIRGAS, 2000
Margem de erro:

m

corrego sem nome

200 m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil
Floresta estaciona

Savana (cerrado)
Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira
Outra:

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro:
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato
Histórico
Em superfície

Tipo de sítio:
Forma:

Elipsoidal

Tipo de solo:
Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00013

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ

Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos líticos:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Arte rupestre:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Vandalismo

sim
Educação Patrimonial
Alta

Atividades desenvolvidas no local:

Média
Registro
Coleta de superfície

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

A Lasca Arqueológia
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua Alvarenga, 396, Butantã
CEP: 05509-000
Cidade: São Paulo
E-mail:
Data do registro:
Nome do projeto:

02/05/2018

Fone/Fax:
Ano do registro: 2018

UF:

SP

(para quando a data completa não puder ser informada)

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00013

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ
Endereço: R. Trezentos e Dois Folha 30, Quadra 01, s/n, Vila Militar Pres. Médice
Cidade:

CEP:
E-mail:

UF:

Marabá
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

PA

(94) 3322-2315

Mapa com sítio plotado:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

1

Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
5

Outra:

Bibliografia:
ALMEIDA, F. O. O complexo Tupi da Amazônia Oriental. Dissertação de Mestrado. São Paulo: MAE/USP. 2008.
ARAUJO COSTA, F. H. J. de C. Projeto Baixo Tocantins: Salvamento Arqueológico na Região de Tucuruí. Dissertação
de Mestrado; FFLCH-USP; São Paulo; 1983.
Observações
Cláudio César de Souza e Silva
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 02/05/2018 Localização dos dados: A Lasca Arqueologia.
Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00013

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Santo Antoninho 1
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Itupiranga
Localidade:

UF:

PA

Ilha de Santo Agostinho.

Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
Trata-se de um sítio a céu aberto lito-cerâmico, Encontra implantado em terreno
aplainado, suavemente escorrido para a margem do rio, observou fragmentos de
Sítios relacionados:
cerâmica e lítico pré-colonial dispersos em superfície.
Tauri, 2, Tauri 3, Nova Ipixuna
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

localizado sob as coordenadas de UTM: 22 M 680498 / 9456060, em terra firme, na Ilha de Santo
Antoninho. O local do sítio fica afastado do distrito de Santa Terezinha do Tauri cerca de 10 km rio
abaixo.

Comprimento:

m Largura:
Medição:
m²
Área:
Estimada
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição:
Órgão:

Altura máxima:
m
Passo
Mapa
DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:680498

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:22

E:680489
E:680304
E:680333
E:680503

Outras referências de localização:

Planície

Compartimento topográfico:
Altitude:
Distância:
Rio:

Planície de inundação

m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:

5m

(a partir do nível do solo)

Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9456060
N:9456078
N:9456125
N:9455936
N:9455926

DATUM: SIRGAS, 2000
Margem de erro:

Outro

m

Instrumento

Rio Tocantins
0m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Ilha Santo Antoninho.

Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil

Savana (cerrado)

Floresta estaciona

Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira

Atividade urbana
Via pública

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Estrutura de fazenda

Estepe

Outra:

Outro: quintal
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato
Histórico
Em superfície

Tipo de sítio:
Forma:

Aldeiamento
Elipsoidal

Tipo de solo:

Arenoso Terra Preta.

Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00010

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ

Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Artefatos líticos:

Tradições: Tupi
Fases: Tauri

Complementos:
Outras atribuições:
Tupi
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases: Tauri
Complementos:
Outras atribuições:
Arte rupestre:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Vandalismo

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

sim
Atividades de Educação Patrimonial.
Alta

Atividades desenvolvidas no local:

Média
Registro
Coleta de superfície

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

A Lasca Arqueológia
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua Alvarenga, 396, Butantã
CEP: 05509-000
Cidade: São Paulo
E-mail:
Data do registro:

UF:

SP

Fone/Fax:
02/05/2018

Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00010

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Nome do projeto:

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e
Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ
Endereço:

R. Trezentos e Dois Folha 30, Quadra 01, s/n, Vila Militar Pres. Médice

CEP: 68508-970
E-mail:

Cidade:

UF:

Marabá
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

PA

(94) 3322-2315

Mapa com sítio plotado:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:

1

Cópia parcial de arte rupestre:

Foto aérea:
Foto colorida: 10

Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:
ALMEIDA, F. O. O complexo Tupi da Amazônia Oriental. Dissertação de Mestrado. São Paulo: MAE/USP. 2008.
ARAUJO COSTA, F. H. J. de C. Projeto Baixo Tocantins: Salvamento Arqueológico na Região de Tucuruí. Dissertação
de Mestrado; FFLCH-USP; São Paulo; 1983.
Observações
Cláudio César de Souza e Silva
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 02/05/2018 Localização dos dados: A Lasca Arqueologia.
Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Sítio Nazaré dos Patos
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Breu Branco
Localidade:

UF:

PA

Nazaré dos Patos

Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
O Sítio Arqueológico Nazaré dos Patos está localizado sob as coordenadas de
UTM: 22 M 654968 9619240, em terra firme, na margem direita do rio Tocantins,
Sítios relacionados:
na Vila de Nazaré dos Patos. Encontra inserido na ADA do empreendimento.
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

Somente de barco, pela margem direita do Rio Tocantins, proximo a cidade de Baião.

Comprimento:
87500 m²
Área:

250 m Largura:
350 m
Altura máxima:
Medição:
Passo
Estimada
Mapa
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição:
Órgão:
DSG
Outro
Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:654968

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:22

E:654921
E:655112
E:655065
E:654950

DATUM: WGS84
Margem de erro:

14 m

Instrumento
Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9619240

Compartimento topográfico:

N:9619095
N:9619289
N:9619494
N:9619450

Altitude:
Distância:
Rio:

Planície
Planície de inundação

14 m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:

4m

(a partir do nível do solo)

Rio Tocantins

50 m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil

Savana (cerrado)

Floresta estaciona

Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Outra:

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro:
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato
Histórico
Em superfície

Tipo de sítio:
Forma:

Acampamento
Retangular

Tipo de solo:

terra preta

Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00005

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases:
Complementos:
Outras atribuições:
Artefatos líticos:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Arte rupestre:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

Alta

Atividades desenvolvidas no local:

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Média
Registro
Coleta de superfície

Vandalismo

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

Uelde Ferreira de Souza
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua 208 Nr.660 ap.1803A Resid.Harmonia
CEP: 74635-055
Cidade: Goiânia
E-mail: ueldeferreira@gmail.com
Data do registro:
Nome do projeto:

30/04/2018

UF:

GO

Fone/Fax: 62 9 82824458
Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00005

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição:
Endereço:
Cidade:

CEP:
E-mail:

UF:
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

Mapa com sítio plotado:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

4

1

Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:

Observações O Sítio Arqueológico Nazaré dos Patos, é um sítio a céu aberto, delimitado parcialmente pelas
coordenadas 22 M 654968 9619240, 22 M 654921 9619095, 22 M 655112 9619289, 22 M 655065
9619494 e 22 M 654950 9619450, observou várias concentrações de material arqueológico disperso por
esta área.
O Sítio Nazaré dos patos encontra implantado em terreno plano levemente escorrido para o barranco do
rio.
As características do material encontrado apontam para um provável local de um grande assentamento,
uma grande ocupação. Foram identificados em superfície os seguintes vestígios culturais móveis:
fragmentos de material cerâmico e lítico. Pelas características da cerâmica como decoração de
corrugados, hachurados, apontam para uma cerâmica Tupi. Foi realizado o registro das coordenadas
com GPS e o registro fotográfico.
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 30/04/2018 Localização dos dados:

Uelde Ferreira de Souza

Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00005

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Tauri 1
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Itupiranga
Localidade:

UF:

PA

Santa Terezinha do Tauri.

Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
Trata-se de um sítio a céu aberto lito-cerâmico, encontra-se implantado em
terreno aplainado, suavemente escorrido para a margem do rio, observou
Sítios relacionados:
fragmentos de cerâmica e lítico pré-colonial, encontrados em superfície.
Tauri, 2, Tauri 3, Nova Ipixuna
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

O Sítio Arqueológico Tauri 1 está localizado sob as coordenadas de UTM: 22 M 684220 / 9442734,
no município de Itupiranga, nas imediações do distrito Santa Terezinha do Tauri, em terra firme, na
margem esquerda do rio Tocantins.O local fica afastado do distrito de Santa Terezinha do Tauri
cerca de 4 km rio acima.

Comprimento:

m Largura:
Medição:
Estimada

m²
Área:
Nome e sigla do documento cartográfico:
Ano de edição:

Altura máxima:
m
Passo
Mapa

IBGE

Órgão:

DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:684220

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:22

E:684309
E:684202
E:684314
E:684197

Escala:

Compartimento topográfico:
Altitude:
Distância:
Rio:

Planície
Planície de inundação

m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:

5m

(a partir do nível do solo)

Instrumento

Unidade geomorfológica:

N:9442734
N:9443040
N:9442737
N:9442854
N:9442928

DATUM: SIRGAS, 2000
Margem de erro:

Outro

m

Rio Tocantins
0m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil

Savana (cerrado)

Floresta estaciona

Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Outra:

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro:
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato

Tipo de sítio:

Histórico

Tipo de solo:

Em superfície

Forma:

Elipsoidal
Arenoso

Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00009

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ

Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Artefatos líticos:

Tradições: Tupi
Fases: Tauri

Complementos:
Outras atribuições:
Tupi
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases: Tauri
Complementos:
Outras atribuições:
Arte rupestre:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Vandalismo

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

implantação de canteiro de obra.
sim
Resgate arqueologico
Alta

Atividades desenvolvidas no local:

Média
Registro
Coleta de superfície

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

A Lasca Arqueológia
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua Alvarenga, 396, Butantã
CEP: 05509-000
Cidade: São Paulo
E-mail:
Data do registro:

UF:

SP

Fone/Fax:
02/05/2018

Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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00009

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Nome do projeto:

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e
Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ
Endereço:

R. Trezentos e Dois Folha 30, Quadra 01, s/n, Vila Militar Pres. Médice

CEP: 68508-970
E-mail:

Cidade:

UF:

Marabá
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

PA

(94) 3322-2315

Mapa com sítio plotado:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:

1

Cópia parcial de arte rupestre:

Foto aérea:
Foto colorida: 10

Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:
ALMEIDA, F. O. O complexo Tupi da Amazônia Oriental. Dissertação de Mestrado. São Paulo: MAE/USP. 2008.
ARAUJO COSTA, F. H. J. de C. Projeto Baixo Tocantins: Salvamento Arqueológico na Região de Tucuruí. Dissertação
de Mestrado; FFLCH-USP; São Paulo; 1983.
Observações O Sítio Arqueológico Tauri 1 está localizado sob as coordenadas de UTM: 22 M 684220 / 9442734, no
município de Itupiranga, nas imediações do distrito Santa Terezinha do Tauri, em terra firme, na margem
esquerda do rio Tocantins. Encontra inserido na AID do empreendimento. O local fica afastado do distrito
de Santa Terezinha do Tauri cerca de 4 km rio acima. O terreno tem como uso do solo sede de fazenda,
com terreno formado de pasto. Possui baixa visibilidade de superfície, entretanto, junto as cercas e em
caminhos de gado apresentou diversos fragmentos de material arqueológico cerâmico e lítico.
Cláudio César de Souza e Silva
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 02/05/2018 Localização dos dados: A Lasca Arqueologia
Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.

3

00009

Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Tauri 2
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Itupiranga
Localidade:

UF:

PA

Santa Terezinha de Tauri

Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
Trata-se de um sítio pré-colonial, líto-cerâmico, localizado na zona rural do
município de Itupiranga, PA, na vila de Santa Terezinha do Tauri. Atualmente, sua
Sítios relacionados:
área abrange um campo de futebol, sede de fazenda e parte de reserva ambiental.
Tauri 1, Tauri, 2, Tauri 3, Nova Ipixuna
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

Está localizado sob as coordenadas de UTM: 22 M 684745 / 9446923, em terra firme, na margem
esquerda do rio Tocantins,localizado na zona rural do município de Itupiranga, PA, na vila de Santa
Terezinha do Tauri.

Comprimento:

m Largura:
Medição:
m²
Área:
Estimada
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição:
Órgão:

Altura máxima:
m
Passo
Mapa
DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:684745

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:22

E:684548
E:684557
E:684714
E:684684

Compartimento topográfico:
Altitude:
Distância:
Rio:

Planície
Planície de inundação

m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:

5m

(a partir do nível do solo)

Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9446923
N:9447292
N:9447143
N:9447000
N:9447209

DATUM: SIRGAS, 2000
Margem de erro:

Outro

m

Instrumento

Rio Tocantins
0m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil

Savana (cerrado)

Floresta estaciona

Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Outra:

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro: Campo de futebol
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:

Pré-colonial
De contato
Histórico

Tipo de sítio:
Forma:

Aldeamento
Elipsoidal

Tipo de solo:

Arenoso

camada arqueológica de 60 cm de espessura - Terra Preta - entre os niveis de 50 à 110 cm.
Em superfície
Em profundidade

Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ

Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Artefatos líticos:

Tradições: Tupi
Fases: Tauri

Complementos:
Outras atribuições:
Tupi
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases: Tauri
Complementos:
Outras atribuições:
Arte rupestre:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Vandalismo

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

Implantação de área de canteiro de obra. ADA
Sim
Resgate Arqueológico.
Alta

Atividades desenvolvidas no local:

Média
Registro
Coleta de superfície

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

A Lasca Arqueológia
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua Alvarenga, 396, Butantã
CEP: 05509-000
Cidade: São Paulo
E-mail:
Data do registro:

UF:

SP

Fone/Fax: contato@alascaconsultoria.com.br (11) 3205-0864
02/05/2018

Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Nome do projeto:

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e
Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ
Endereço:

R. Trezentos e Dois Folha 30, Quadra 01, s/n, Vila Militar Pres. Médice

CEP: 68508-970
E-mail:

Cidade:

UF:

Marabá
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

PA

(94) 3322-2315

Mapa com sítio plotado:
Croqui:

Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:
Foto aérea:
Foto colorida: 10

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

1

Cópia parcial de arte rupestre:
Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:

Observações O sítio arqueológico Tauri 2, está localizado sob as coordenadas de UTM: 22 M 684745 / 9446923, em
terra firme, na margem esquerda do rio Tocantins, trata-se de um sítio pré-colonial, líto-cerâmico,
localizado na zona rural do município de Itupiranga, PA, na vila de Santa Terezinha do Tauri.
Atualmente, sua área abrange um campo de futebol, sede de fazenda e parte de reserva ambiental.
Situa-se na baixa vertente, em uma área de planície de inundação. O solo é do tipo arenoso.
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data:
Localização dos dados:
Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Nome do sítio:

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Tauri 3
CNSA:

Outras designações e siglas:
Município: Itupiranga
Localidade:

UF:

PA

Santa Terezinha do Tauri.

Outras designações da localidade:
Descrição sumária do sítio:
Trata-se de um sítio a céu aberto lito-cerâmico, Encontra implantado em terreno
plano, suavemente escorrido para a margem do rio, observou fragmentos de
Sítios relacionados:
cerâmica e lítico pré-colonial dispersos em superfície.
Tauri, 2, Tauri 3, Nova Ipixuna
Nome do proprietário do terreno:
Endereço:
CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:
Ocupante atual:

Fone/Fax:

Acesso ao sítio:

O local do sítio fica afastado do distrito de Santa Terezinha do Tauri cerca de 1 km rio abaixo,
região dos ‘Pedrais’.

Comprimento:

m Largura:
Medição:
m²
Área:
Estimada
Nome e sigla do documento cartográfico:
IBGE
Ano de edição:
Órgão:

Altura máxima:
m
Passo
Mapa
DSG

Delimitação da área / Coordenadas UTM
Ponto central:
Perímetro:

GPS
Em mapa

22
Zona:

E:684161

Zona:22
Zona:22
Zona:22
Zona:22

E:684120
E:684192
E:684163
E:684117

Compartimento topográfico:
Altitude:
Distância:
Rio:

Planície
Planície de inundação

m (com relação ao nível do mar)

Água mais próxima:

5m

(a partir do nível do solo)

Escala:

Unidade geomorfológica:

N:9447786
N:9447836
N:9447758
N:9447820
N:9447769

DATUM: SIRGAS, 2000
Margem de erro:

Outro

m

Instrumento

Rio Tocantins
0m

Tocantins

Bacia:

Amazônica

Outras referências de localização:
Vegetação atual:

Uso atual do terreno:

Floresta ombrófil

Savana (cerrado)

Floresta estaciona

Savana-estépica
(caatinga)

Campinarana
Capoeira
Outra:

Atividade urbana
Via pública
Estrutura de fazenda

Estepe

Pasto
Plantio
Área não utilizada

Outro: construções de casas e quintais
Área pública

Propriedade da terra:

Área privada

Área militar

Área indígena

Outra:
Proteção legal:

Unid. de conservação ambiental

Em área tombada:

Municipal

Estadual

Federal

Patrim. da humanidade

Categoria:
Unicomponencial
Multicomponencial
Estratigrafia:
Contexto de deposição:
Exposição:
Céu aberto

Pré-colonial
De contato
Histórico
Em superfície

Tipo de sítio:
Forma:

Elipsoidal

Tipo de solo:

Arenoso

Em profundidade

Abrigo sob rocha

Outra:

Gruta

Submerso

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Artefatos:

Estruturas:
Canais tipo
trincheiras, valetas

Áreas de refugo
De Lascamento
De Combustão

Círculos de pedra
Estacas, buracos de
Fossas
Muros de terra, linhas de
argila
Palafitas
Paliçadas

(fogueira, forno, fogão)

Funerárias
Vestígios de edificação
Vestígios de mineração
Alinhamento de pedras
Manchas pretas
Concentrações cerâmicas
Outras:

Lítico lascado
Lítico polido

Cerâmico
Sobre concha
Sobre material orgânico

Outros vestígios líticos:

Quantidade:

Material histórico:
Outros vestígios orgânicos:
Outros vestígios inorgânicos:
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ

Acervo / Instituições:
Números de catálogo:
Arte rupestre:

Pintura

Gravura

Ausente

FILIAÇÃO CULTURAL:
Artefatos líticos:

Tradições: Tupi
Fases: Tauri

Complementos:
Outras atribuições:
Tupi
Artefatos cerâmicos: Tradições:
Fases: Tauri
Complementos:
Outras atribuições:
Arte rupestre:

Tradições:
Estilos:
Complementos:
Outras atribuições:

Datações absolutas:
Datações relativas:
Grau de integridade:
Fatores de destruição:

entre 25 e 75%

mais de 75%
Erosão eólica
Erosão pluvial
Construção de estradas

menos de 25%

Erosão fluvial
Atividades agrícolas
Construção de moradias

Vandalismo

Outros fatores naturais:
Outros fatores antrópicos:
Possibilidades de destruição:
Medidas para preservação:
Relevância do sítio:

sim
Educação Patrimonial.
Alta

Atividades desenvolvidas no local:

Média
Registro
Coleta de superfície

Baixa
Sondagem ou Corte estratigráfico
Escavação de grande superfície
Levantamento de grafismos rupestres

A Lasca Arqueológia
Nome do responsável pelo registro:
Endereço:
Rua Alvarenga, 396, Butantã
CEP: 05509-000
Cidade: São Paulo
E-mail:
Data do registro:

UF:

SP

Fone/Fax:
02/05/2018

Ano do registro: 2018

(para quando a data completa não puder ser informada)

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Cadastro Nacional de
Sítios Arqueológicos*
- CNSA -

Sist. Nac. de Informações Culturais - SNIC

Depto. de Identificação e Documentação - DID

Nome do projeto:

Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Dragagem e
Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins.
Nome da instituição: FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ
Endereço:

R. Trezentos e Dois Folha 30, Quadra 01, s/n, Vila Militar Pres. Médice

CEP: 68508-970
E-mail:

Cidade:

UF:

Marabá
Fone/Fax:

Documentação produzida (quantidade

PA

(94) 3322-2315

Mapa com sítio plotado:

Foto preto e branco:
Reprografia de imagem:
Imagem de satélite:
Cópia total de arte rupestre:

Croqui:
Planta baixa do sítio:
Planta baixa dos locais afetados:
Planta baixa de estruturas:
Perfil estratigráfico:
Perfil topográfico:

1

Cópia parcial de arte rupestre:

Foto aérea:
Foto colorida: 10

Ilustração do material:
Caderneta de campo:
Vídeo / filme:
Outra:

Bibliografia:
ALMEIDA, F. O. O complexo Tupi da Amazônia Oriental. Dissertação de Mestrado. São Paulo: MAE/USP. 2008.
ARAUJO COSTA, F. H. J. de C. Projeto Baixo Tocantins: Salvamento Arqueológico na Região de Tucuruí. Dissertação
de Mestrado; FFLCH-USP; São Paulo; 1983.
Observações O Sítio Arqueológico Tauri 3 está localizado sob as coordenadas de UTM: 22 M 684161 / 9447786, em
terra firme, na margem esquerda do rio Tocantins. O local do sítio fica afastado do distrito de Santa
Terezinha do Tauri cerca de 1 km rio abaixo, região dos ‘Pedrais’. O terreno tem como uso do solo,
quintais de casas e campo de futebol, mesclado a mata nativa. Possui boa visibilidade de superfície,
junto aos quintais e a estrada que chega ao local. Apresentou diversos fragmentos de material
arqueológico cerâmico e lítico em superfície.
Cláudio César de Souza e Silva
Responsável pelo preenchimento da ficha:
Data: 02/05/2018 Localização dos dados: A Lasca Arqueologia.
Atualizações:

Data:

_____/_____/_________

Assinatura:

________________________________________

* Em atendimento ao determinado na Lei nº 3.924 de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
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Anexo IV.

Mapa Geral dos Sítios Arqueológicos Identificados

Anexo V.

Resultado da Análise do Material Arqueológico

ANEXO 05 - RESULTADOS DA ANÁLISE DO MATERIAL ARQUEOLÓGICO
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RESULTADOS DA ANÁLISE DO MATERIAL ARQUEOLÓGICO

Neste relatório são apresentados os resultados das atividades de laboratório
desenvolvidas no âmbito do Programa de Avaliação de Potencial de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico na Área da Dragagem e Derrocamento da Via Navegável
do Rio Tocantins.
Os materiais arqueológicos coletados em campo e analisados são provenientes
dos sítios arqueológicos Baião (8 peças), Genivaldo (4 peças) e Tauri 2 (81 peças),
além de duas ocorrências arqueológicas.
1.1

Metodologia de curadoria e análise do material arqueológico
Curadoria

Os procedimentos de curadoria foram acordados com a instituição de guarda
responsável pelo acervo, a Fundação Casa de Cultura de Marabá, localizada na
cidade de Marabá, no estado do Pará, e seguem o protocolo de curadoria
embasado na Portaria IPHAN n.º 196, de 18 de maio de 2016.
Para a limpeza das peças líticas, utilizou-se água e o apoio de escovas com cerdas
macias, a fim de se retirar o excesso de sedimento contido em suas superfícies. O
cuidado nessa etapa foi meticuloso, de forma a evitar atritos desnecessários que
comprometessem a integridade da peça ou alterassem possíveis marcas de uso
nas bordas. Materiais cerâmicos, devido à sua natureza frágil, foram higienizados
de modo que os movimentos não fossem fortes, não sendo mergulhadas ou
expostas à água corrente.
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Figura 1.1.1-1: Imagem ilustrativa do processo
de higienização do acervo arqueológico.

Após a higienização as peças foram dispostas sobre mesas, na ordem das
intervenções, para secagem e posterior numeração.
Os materiais utilizados para a numeração foram caneta nanquim na cor preta ou
branca, aplicada com ponteira tipo bico de pena, dependendo da tonalidade da
peça e da visibilidade da numeração. Houve atenção ao controle do traço, isto é,
para que as letras e números fossem o menor possível mas perfeitamente legíveis.
Outros materiais utilizados nesse processo foram bases incolores, algodão e
acetona.


Figura 1.1.1-2: e Figura 1.1.1-3: Disposição dos materiais para numeração e numeração de
fragmento cerâmico.

2

Os fragmentos resgatados nos sítios Baião, Genivaldo e Tauri 2 foram numerados
a partir da seguinte lógica:

Figura 1.1.1-4: Lógica de numeração dos fragmentos do Sítio Baião.

Figura 1.1.1-5: Lógica de numeração dos fragmentos do Sítio Genivaldo.

Figura 1.1.1-6: Lógica de numeração dos fragmentos do Sítio Tauri 2.

Na impossibilidade de marcação diretamente sobre a peça, foi utilizada uma
etiqueta individual, acondicionada juntamente com o fragmento correspondente em
um saco plástico tipo zip.
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Posteriormente, todos os fragmentos provenientes da mesma intervenção foram
acondicionados em saco plástico tipo zip de tamanho adequado, juntamente com
a etiqueta indicando a proveniência e a numeração, evitando o atrito entre as peças.
Todos os dados da curadoria foram preenchidos digitalmente em fichas e
arquivados em pastas específicas do projeto, sendo posteriormente impressos,
garantindo a proteção da arqueografia tanto em meio físico como digital.
Por fim, as coleções foram acomodadas em caixas tipo marfinite, acompanhadas
do inventário das peças arqueológicas. A Ficha de Cadastro de Bem Arqueológico
Móvel, instrumento que consolida essas informações, acompanha o presente
relatório.
PROJETO: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de
Dragagem e Derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins. Municípios de Baião, Breu
Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Novo
Repartimento e Tucuruí/PA

SÍTIO:

INTERVENÇÃO

DATUM
WGS 84

PROFUND.:
UTM:
POÇO TESTE

- nº

MATERIAL:

SONDAGEM

- nº

LÍTICO:

VIDRO:

QUADRA DE RASPAGEM

- nº

CERÂMICA:

OSSO:

UNID. DE ESCAVAÇÃO

- nº

LOUÇA:

METAL:

OUTRA:

- nº

OUTROS:

Nº DE REGISTRO / I.R.:
OBS.:
PESQUISADOR:

DATA:

/

/2018

Figura 1.1.1-7: Modelo de etiqueta utilizada para os sítios
Baião, Genivaldo e Tauri 2.

Análise
A análise de material arqueológico consiste na observação, descrição e registro de
vários atributos considerados essenciais para sua caracterização e consequente
entendimento contextual no registro arqueológico. Esses atributos variam de
acordo com a categoria do material, devendo-se atentar para o universo amplo e
diversificado das coleções, que podem ser compostas de uma diversidade de
materiais, desde líticos até polímeros.
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De modo a computar os dados recolhidos na análise dos atributos específicos de
cada tipo de material foi utilizado o aplicativo Google Forms do Google Docs,
armazenado no Google Drive (sistema de nuvem do Google).
O Documento Google foi desenvolvido tendo como base o conceito Web 2.0
(utilização democrática de recursos da internet, desde a livre edição até a
publicação de conteúdos), sendo constituído por um pacote de aplicativos de
produtividade (Heidemann et al., 2010).
Este pacote é composto por cinco aplicativos distintos:


Documentos Google: edição colaborativa de textos;



Planilhas Google: edição colaborativa de planilhas eletrônicas;



Formulários Google: confecção de formulários online;



Apresentações Google: edição colaborativa de apresentações de
slides,



Google Sites: desenvolvimentos de páginas Web.

O aplicativo Formulários Google permite a confecção de questionários
colaborativos com várias opções de respostas (Figura 1.1.2-1). Neste caso, os
formulários foram divididos por tipo de material, sendo que as “perguntas”
representaram os atributos e as “opções de resposta”, aquelas que melhor
qualificaram o artefato.
As respostas aparecem organizadas em uma tabela, na qual cada coluna
corresponde a um atributo. A planilha gerada pode ser exportada para diferentes
formatos, inclusive para o programa Microsoft Excel (Figura 1.1.2-2). Atenta-se
ainda para um diagnóstico estatístico prévio e em tempo real do acervo, consoante
a progressão da análise, bem como, no seu final, através de gráficos e
quantificações geradas de forma automática (Figura 1.1.2-3).
As principais vantagens da utilização deste aplicativo são: não requer
conhecimentos de programação para utilização, é gratuito e para acesso de outro
usuário aos dados é necessário convite, o que garante a segurança e a integridade
dos dados (HEIDEMANN et al., 2010).
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Considera-se o Google Drive como excelente ferramenta para a análise laboratorial
de material arqueológico, por permitir o acesso de vários pesquisadores de forma
simultânea, inclusive para inserção de dados (desde que utilize um computador
conectado à internet), eliminando-se as fichas de análise em suporte de papel.

Figura 1.1.2-1: Exemplo de atributos e respostas qualificativas.

Figura 1.1.2-2: Exemplo de tabela preenchida.
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Figura 1.1.2-3: Exemplo de gráficos gerados de forma automática.

Para análise dos mais diversos materiais foram considerados atributos qualitativos
e quantitativos de acordo com os materiais a analisar, definidos com base em
pesquisas de diferentes autores e na Portaria IPHAN nº 196, de 18 de maio de
2016, que dispõe sobre a conservação de bens arqueológicos móveis.
A seguir lista-se e descreve-se de forma sumária os atributos observados nos
seguintes materiais: lítico, cerâmica, louça, vidro, fauna, metal, material construtivo,
polímeros e outros:


Procedência (item comum a todos os materiais arqueológicos
analisados):



Sítio;



Pesquisador;



Estado: objeto íntegro, fragmento isolado, conjunto montado (quando é
obtida com sucesso a colagem dos materiais na fase de remontagem)
e o conjunto não montado (quando as peças apresentam similaridade
em matéria prima, forma, tipo, decoração);
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Etapa: Prospecção, Salvamento, Acompanhamento Arqueológico,
Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico,
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, Monitoramento;



Coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000);



Intervenção: Coleta de Superfície, Poço-teste, Quadra de Raspagem,
Sondagem, Unidade de Escavação, Trincheira;



Número de Registro;



Diagnóstico/Analisado: se o objeto apresenta amplo potencial de
informação e identificação, fator determinado com a atribuição de NMP;





Número Mínimo de Peças;



Total de Fragmentos;



Nível;



Material;



Integridade;



Estado de Conservação;



Denominação;



Descrição.

Análise lítica

A metodologia de análise dos artefatos líticos foi baseada nas pesquisas de
Andrefsky (2002), Dias (1994), Prous (1992, 2004) e Souza (2013).


Matéria-prima: corresponde à natureza litológica da peça;



Origem da matéria-prima: refere-se à forma inicial da rocha trabalhada
ou utilizada em estado bruto, como seixos, blocos, nódulos, plaquetas,
etc.;



Categoria: este atributo conduz a uma triagem do material em cinco
classes distintas, a partir dos aspectos formais observados na
modificação da matéria-prima, a saber, lascas, brutos, núcleos, lâminas
e pontas de projétil. São consideradas lascas todas aquelas que
apresentam ao menos um elemento diagnóstico da utilização de técnica
de lascamento (bipolar ou unipolar) para obtenção da forma inicial do
artefato, como ponto de impacto, bulbo e ondas de propagação,
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produzidos pelo uso de um percutor para o destacamento de lascas de
um seixo, bloco, núcleo, ou pela façonagem de um artefato. Brutos são
todos os artefatos utilizados sem nenhum tipo de modificação prévia da
matéria-prima original, como percutores e artefatos basais, por
exemplo. A classe dos núcleos compreende aqueles artefatos que se
apresentam na forma de uma massa rochosa com negativos de uma
série de retiradas de lascas, as quais podem ser o objetivo final da
atividade de lascamento – o que por convenção denomina-se
debitagem1 – ou uma sequência intermediária no intuito de esculpir a
própria matriz rochosa para produção de um novo artefato – atividade
conhecida como talha. As lâminas correspondem a artefatos formais,
analisados em profundidade a partir dos aspectos morfológicos e
técnicos observáveis (cuja metodologia específica de análise é
apresentada adiante). Estas peças apresentam como características
comuns à presença de um bordo ativo distal (gume), uma porção mesial
neutra, e uma porção de preensão proximal (manual ou por
encabamento). Por fim, as pontas de projétil, como instrumentos
formais, também tiveram uma ficha de

análise desenvolvida

especificamente para observação dos aspectos morfológicos e técnicos
aplicados à sua produção (ficha apresentada adiante).


Suporte: é a forma primária do artefato lítico, submetido às etapas
subsequentes do lascamento, como façonagem, adelgaçamento e
retoque. Dentre as formas mais comuns de suporte podem ser
mencionadas lascas unipolares ou bipolares, núcleos unipolares ou
bipolares, peças brutas, lascas térmicas, entre outras.



Porcentual de córtex: é a quantidade da superfície natural da rocha
remanescente no artefato. Tal informação, principalmente no caso das
lascas, é um importante indicador do estágio de redução em que se
encontrava a matriz rochosa lascada. Estes dados são registrados
dentro de intervalos de menos de 25%, 25%, 50%, 75%, ou 100%.

Morais (2007) define debitagem como “ato de retirar, intencionalmente, uma porção rochosa de uma matriz
(núcleo), pela aplicação de um golpe (com percutor) ou de pressão (com compressor). É um termo de
significado amplo, referente tanto às matrizes, como aos seus produtos”. Enquanto talha “significa esculpir uma
matriz rochosa (núcleo), no sentido de transformá-la num objeto lítico apto a ser utilizado” (MORAIS, 2007:15).

1
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Pátina: indicada pela formação de um aspecto “envernizado” ou
esbranquiçado na superfície dos artefatos líticos, devido ao acúmulo de
compostos químicos. Trata-se de um importante indicador de
reciclagem de um artefato, termo definido por Schiffer (2010) como um
novo processo de manufatura realizado sobre uma peça que havia sido
abandonada, mas é trabalhada e reinserida no contexto sistêmico. Este
atributo é registrado pela presença ou ausência de pátina.



Modificação: compreende modificações secundárias, de uso ou pósdeposicionais, verificadas na peça, como retoques, picoteamento,
polimento, marcas de queima, marcas de uso, vestígios de percussão
(direta ou indireta) e quebras recentes.



Cor;



Marcas de Uso;



Peso;



Lascas
> Condição do artefato: indica o potencial informativo do artefato, a
partir de sua integridade e grau de modificação; sendo lascas as
peças que se encontram inteiras; lascas fragmentadas aquelas que
apresentam ao menos a porção proximal (evidenciada pela
presença do talão), mas possuem quebras em sua porção distal ou
mesial; fragmentos de lascas, quando se encontra apenas a porção
distal ou meso-distal da lasca; artefatos formais, quando o suporte
(uma lasca) foi intensamente modificado por meio de retiradas e/ou
retoques, conformando um instrumento formal conhecido (raspador,
furador, entre outros); detritos, que correspondem aos refugos não
intencionais produzidos pela atividade de lascamento.
> Tipo de lasca: refere-se à forma da lasca, podendo ser cortical, de
redução, preparo, façonagem, retoque, térmica ou indefinida. Para
os três primeiros tipos, a quantidade de córtex presente na face
externa da lasca é fator fundamental para identificação, sendo
corticais aquelas com até 2/3 de córtex, de redução as que possuem
até 1/3, e de preparo aquelas que apresentam somente negativos
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de retiradas no dorso. As lascas de façonagem, retiradas nos
processos finais de produção de artefatos formais, apresentam
forma delgada, curvilínea, ausência de córtex e diversas cicatrizes
de retiradas anteriores em sua face externa. As lascas de retoque
são identificadas pelo tamanho reduzido, de forma escamada ou
lamelar, produzidas durante o acabamento de artefatos. As lascas
térmicas, além de uma face interna em cúpula, não apresentam
características físicas comuns às demais lascas (talão, ponto de
percussão, bulbo, etc.), pois não são oriundas da debitagem. Por
fim, a categoria indefinido se aplica às lascas que não podem ser
identificadas por se encontrarem intensamente fragmentadas.
> Função do artefato: no caso de artefatos formais sobre lascas, ou
lascas utilizadas, indica-se o tipo de artefato (quando formal) ou seu
provável uso (quando expeditos), como lesmas, raspadores, facas,
artefatos de corte, furadores, entre outros.
> Ponto de percussão: indica o tipo de marca deixada no talão no
ponto de impacto do percutor, podendo ser puntiforme, espatifado,
ausente, ou não identificado, uma vez que nem sempre o golpe do
percutor produz marcas visíveis no talão. No caso de lascas
térmicas tal categoria não se aplica.
> Tipo de talão: indica a morfologia da plataforma de impacto,
preparada ou não, para retirada da lasca. Desta maneira, o talão
pode ser de tipo cortical, formatado, diedro, liso, linear, puntiforme,
ou ausente. No caso de lascas térmicas esta categoria não se
aplica.
> Localização dos retoques: aponta a porção da lasca em que se
encontram os retoques, quando estes ocorrem. Assim, podem estar
restritas às partes proximal, mesial, ou distal, a um bordo inteiro ou
distribuírem-se em todo o contorno.
> Retoque: descreve a forma dos negativos deixados nos bordos
pelas retiradas de lascas de retoque, em geral associadas à
11

tentativa de aperfeiçoamento de um gume cortante. Estas lascas
podem ser de tipo paralelo, subparalelo, escamado, escamado
progressivo, ou escalariforme.
> Localização dos vestígios de utilização: aponta a porção da lasca
em que se encontram as marcas de uso observadas, quando estas
ocorrem. Assim, podem estar restritas às partes proximal, mesial,
ou distal, a um bordo inteiro, uma face, ou distribuírem-se em todo
o contorno.
> Acidentes de lascamento: indica os tipos de acidentes que podem
acarretar em quebras ou terminações anômalas das lascas,
produzidas de forma voluntária ou involuntária pelo artesão no
processo de debitagem. Estes, quando ocorrem, podem ser de tipo
siret, refletido, ou ultrapassante.


Brutos
> Tipo de artefato: indica a função do artefato bruto, a saber: percutor,
artefato basal, triturador, quebra-coquinhos, abrasador, polidor,
entre outros. Nesta categoria encontram-se também brutos sem
modificações (possíveis reservas de matéria-prima ou brutos pouco
utilizados) e detritos naturais.
> Localização

das

marcas

de

modificação:

como

definido

anteriormente, os artefatos brutos são identificados pela presença
de vestígios de uso em objetos sem nenhum tipo de preparo anterior
à utilização. Assim, a localização das marcas auxilia no
entendimento da função da peça, que poderia ser utilizada como
bigorna, percutor, etc. Os vestígios são descritos pela presença em
uma face, duas faces, uma extremidade, duas extremidades, em
todo o contorno, nas faces e extremidades, ou ausente.
> Núcleos
> Quantidade de planos de percussão: o plano de percussão é
definido como uma superfície da peça a partir da qual partem os
12

golpes para retiradas de lascas. Um núcleo pode apresentar
diversos planos de percussão, visando ao máximo aproveitamento
da matriz rochosa e à obtenção de lascas com as dimensões
desejadas pelo artesão. Este atributo é indicado na forma de um,
dois, três, ou quatro ou mais planos de percussão.
> Número de retiradas: descreve o número de negativos de retiradas
de lascas identificados no núcleo. As respostas possíveis para esta
categoria vão de um, dois, três, quatro, até cinco ou mais negativos.
> Lâminas
> Integridade: se refere ao estado de conservação da peça, podendo
ser um artefato completo, fragmento distal, proximal, ou mesial.
> Morfologia geral: descreve a forma da lâmina a partir de sua
geometria geral, dentro das seguintes opções: trapezoidal,
triangular, retangular, retangular estreita (cinzel), cordiforme,
elipsoidal, semilunar, ou informação ausente, no caso de peças
muito fragmentadas.
> Ângulo do gume: medido com um goniômetro, afere a abertura do
bordo ativo, auxiliando na interpretação acerca de processos de
reavivamento de gumes, graus de reuso, etc.
> Morfologia do gume: indicada pelas opções convexo, reto, ou
atributo ausente.
> Relação gume/eixo: indicada pelas variáveis inclinado, simétrico,
assimétrico, ou atributo ausente.
> Bisel: se refere à simetria observada no bisel, formado por ambas
as faces da lâmina, podendo ser simétrico ou assimétrico.
> Forma do talão: indica a morfologia da extremidade proximal da
lâmina, sendo côncavo,convexo, ou plano.
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> Adaptações para encabamento: nos casos em que este atributo
ocorre, indica sua tipologia, sendo as mais comuns em ombro,
orelha, entalhe, garganta, ou sulco.
> Posição das adaptações para encabamento: indica a simetria
destas adaptações, quando estas estão presentes.
> Seção transversal: observada a partir da seção meso-distal,
podendo ser circular, elipsoidal, ou retangular.
> Técnicas utilizadas na confecção: indica as técnicas de trabalho da
matéria lítica observáveis na peça, podendo ocorrer lascamento,
picoteamento e/ou polimento.


Pontas de Projétil
> Dimensões máximas;
> Matéria-prima;
> Integridade: indica, em caso da peça não se encontrar inteira, qual
porção da ponta está presente, dentro das seguintes opções: ponta
completa, ponta fragmentada, aleta, pedúnculo, fragmento distal, ou
fragmento meso-distal.
> Forma da lâmina: aponta a morfologia aproximada descrita pelo
contorno da peça em sua porção meso-distal. Esta avaliação é
orientada pelo quadro apresentado na Figura 1.1.2-4:
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Figura 1.1.2-4: Forma da lâmina: triangular (a); abaulada
(b); encurvada (c); ovalada (d); abaulada-encurvada (e);
paralela-ovalada (f); expandida-ovalada (g); ovaladacontraída (h); assimétrica; atributo ausente.

> Tipo de aleta: descreve a forma das aletas em sua intersecção com
o pedúnculo, podendo ser indicada como reta-perpendicular, retaobtusa, reta-aguda, côncava, convexa, assimétrica (quando uma
das aletas se enquadra em designação distinta da outra), pouco
visível (ou “aleta vestigial”), ausente, e inexistente.
> Forma do pedúnculo: diz respeito ao comportamento das bordas do
pedúnculo em relação à base, podendo descrever uma trajetória:
reta-paralela,

reta-convergente,

reta-divergente,

sinuosa,

assimétrica (quando uma borda se distingue da outra), ausente, e
inexistente.
> Morfologia da base: indica a forma da linha da base do pedúnculo,
a qual pode ser: reta-perpendicular, reta-oblíqua, côncava-leve,
côncava-acentuada, convexa, ou ausente.
> Característica da linha de borda: descreve o acabamento dado pelo
retoque dos bordos da lâmina, que pode ser do tipo regular,
serrilhado leve, serrilhado agudo, ausente.
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> Simetria da lâmina: corresponde à simetria bilateral da lâmina em
seu eixo longitudinal, sendo indicada como simétrica, assimétrica,
ou ausente.
> Secção transversal: forma da ponta vista pelo eixo transversal,
podendo ser: plano-convexa, plano-triangular, biplana, biconvexasimétrica, biconvexa assimétrica, bitriangular, triangulo-convexa,
irregular, retangular, trapezoidal, hexagonal ou bitrapezoidal, ou
ausente.
> Secção longitudinal: forma da ponta vista pelo eixo longitudinal,
podendo

ser:

plano-convexa,

biplana,

biconvexa

simétrica,

biconvexa assimétrica, ovalada, irregular, ou ausente.
> Base de modificação primária: indica o suporte inicial utilizado para
manufatura da ponta de projétil. Pode ser uma lasca unipolar, lasca
bipolar, pré-forma bifacial, base bifacial, ou informação ausente (em
casos em que as modificações produzidas são tão profundas que
levam à obliteração dos vestígios do suporte, impedindo sua
identificação).
> Sentido de orientação da modificação primária: aponta a partir de
qual porção do suporte estão orientadas as modificações, podendo
ter orientação distal, proximal, longitudinal, oblíqua, ou informação
ausente (opção que se aplica quando a orientação não pode ser
observada).
> Forma das cicatrizes deixadas pela modificação primária: descreve
a morfologia dos negativos de lascas encontrados nas faces do
artefato, podendo ser: expandidas (cujo tamanho aumenta na
medida em que se afasta da borda, apresentando terminação mal
definida); concoidais (largura maior que o comprimento e
terminação convexa); laminares (comprimento maior que a largura
e terminação angular); ovais (mais estreitas que as concoidais e
mais largas que as laminares); irregulares (típicas da bipolaridade)
ou informação ausente (não é possível observar cicatrizes).
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> Extensão das cicatrizes de modificação primária: Correspondem à
extensão dos negativos de retiradas de lascas. Podem ser:
invasoras (quando se estendem por mais da metade doa artefato);
moderadas (não ultrapassam a metade do artefato) ou obscuras
(informação ausente/inexistente).
> Forma das cicatrizes deixadas pela modificação primária: descreve
a morfologia dos negativos de lascas encontrados nas faces do
artefato, podendo ser: expandidas (cujo tamanho aumenta na
medida em que se afasta da borda, apresentando terminação mal
definida); concoidais (largura maior que o comprimento e
terminação convexa); laminares (comprimento maior que a largura
e terminação angular); ovais (mais estreitas que as concoidais e
mais largas que as laminares); ovais+concoidais (quando um
padrão não se destaca do outro); atributo inexistente (não possui
retoque).
> Extensão das cicatrizes de modificação secundária: Corresponde à
abrangência dos negativos de retiradas de lascas secundárias ou
de retoque. Podem ser: marginais (próximas à borda); moderadas
(avançando até metade da peça); invasoras (invadindo a porção
mediana da peça e cobrindo evidências do lascamento primário);
ausentes (não apresenta retoques).
> Ângulo de inclinação da aplicação do retoque: Corresponde ao
ângulo de abertura dos retoques, sendo a medida tirada a partir das
bordas das lâminas, empregando-se um angulômetro. Pode ser:
abrupto (inclinação em torno de 90°); semi-abrupto (inclinação entre
70° e 20°) e rasante (inclinação em torno de 10°) ou ausente (não
apresenta retoques).
> Posição da modificação secundária: Corresponde à forma de
aplicação dos retoques, podendo ser: direto (distribuído na face
dorsal da ponta de projétil, a partir da utilização da face ventral como
plano de percussão ou pressão); indireto (a face dorsal é utilizada
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como plano de percussão e as cicatrizes se apresentam na face
ventral); alternante (presença de uma sequência de retoques diretos
e indiretos ao longo da mesma borda); alterno (cicatrizes distribuemse ao longo de uma face de forma direta, atingindo a outra de forma
indireta); bifacial (caracteriza situações onde a sequência de
retoques atinge ambas as faces da borda ao mesmo tempo);
ausente (não apresenta retoques).
> Padrão de ocorrência das cicatrizes de redução secundária:
Corresponde ao modo como se distribuem os retoques, cujo padrão
de ocorrência pode ser: contínua (cobrindo toda a borda);
descontínua (distribuindo-se em relação às irregularidades que a
redução primária produziu na borda); em grupos (pode se dar em
função das irregularidades da borda ou ser imposta pela forma final
desejada); ausente (não apresenta retoques).
> Localização do retoque: Diz respeito à sua localização, indicada
pelos quadrantes específicos (de 1 a 8), em todo o contorno da
ponta de projétil, ou simplesmente indicando a ausência de retoque.
> Tipo de retoque na formatação das aletas: Diz respeito
exclusivamente aos retoques na produção das aletas. Pode ser:
contínuo nas duas aletas; descontínuo nas duas aletas; retoque em
apenas uma das aletas; assimétrico entre as duas aletas; retoque
tipo “encoxe”; ausência de retoque nas aletas; atributo inexistente
(não possui aletas).
> Forma

das

cicatrizes

de

retoque

na

base:

Diz

respeito

exclusivamente aos retoques de produção da base das pontas de
projéteis. Podem ser: expandidas; concoidais; uma cicatriz
concoidal formatando a concavidade da base; laminares; ovais;
concoidal+ oval; não apresenta retoque na base; informação
ausente (base fraturada).
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Análise cerâmica
A cerâmica é uma constante no registro arqueológico, sendo dos artefatos que
maior durabilidade e diversidade apresentam. Segundo La Salvia& Brochado
(1989):
(...) Sendo a cerâmica um elemento tecnológico determinante de um
comportamento, nossa proposição é ver o homem que desenvolve uma
tecnologia como satisfação de suas necessidades inserido dentro de um
contexto

ecológico,

geológicas,

onde

pedológicas

nichos
e

ocorrem,

vegetais

com

características

diferentes,

determinando

comportamentos distintos, dentro de uma mesma tradição cultural. (...)
Assim, a metodologia escolhida definiu quatro categorias de atributos, a saber:
tecnológicos, tafonômicos, morfológicos e decorativos.
Para analisar o material cerâmico se utilizou metodologia adaptada dos seguintes
autores: Chmyz (1976), Rye (1981), Arnold (1985), Lima (1985), Rice (1987), La
Salvia e Brochado (1989), Orton et. al. (1993), Sheppard (1995 [1956]), Tamanaha
(2012), Amaral (2012).


Morfologia: parte ou totalidade da peça;



Técnica de Produção: refere-se ao modo empregado na construção
estrutural da peça cerâmica, dando forma à pasta ainda em estado
plástico;



Marcas de Manufatura: marcas presentes nos fragmentos resultantes
dos processos de manufatura da peça;



Comprimento (cm);



Largura (cm);



Espessura (mm);



Peso (gr);



Antiplástico:
> Tipo: elementos antiplásticos observados na pasta, cuja presença
pode ser original da fonte da argila e/ou intencionalmente
adicionada;
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> Composição:

elementos

minerais

presentes

na

pasta,

caracterizados também como antiplásticos (como quartzo, hematita,
mica e feldspato);
> Concentração: proposto por Orton et al. (1993), esse elemento de
análise é uma forma de identificar e diferenciar antiplásticos que
possam ter sido adicionados ou que já se encontravam
naturalmente

na

pasta.

O

mesmo

também

pode

inferir

características de desempenho térmico da cerâmica, uma vez que
uma maior concentração mineral aumenta condutividade do calor e
reduz o tempo de cozimento (Amaral, 2012);
> Espessura: adaptado de Orton et al. (1993), e a diferenciação
desses elementos pode indicar adição ou não de antiplásticos, bem
como a utilização de fontes de argila diferentes. A espessura, assim
como a concentração, infere no desempenho térmico do vaso,
principalmente no processo de manufatura (aumenta a resistência
contra choque e evita rachaduras durante a secagem da argila)
(Skibo, 1992);
> Angulosidade: proposta de Orton et al. (1993), para medir o quão
esférico ou angular se encontra o antiplástico na argila. Conforme
descrito por Rye (1981), antiplásticos mais angulares indicariam
quebras recentes que, por sua vez, correspondem à sua adição
posterior na argila. Enquanto isso, os mais arredondados seriam os
antiplásticos que já estariam presente. Desse modo, estes podem
ser

divididos

em

muito

angular,

angular,

subangular,

subarredondado, arredondado e muito arredondado.


Cor da Pasta (Face Externa): a coloração da superfície da pasta é
analisada somente na parte externa do vasilhame. A opção de escolher
somente a face externa (FE), conforme explicitada por Amaral (2012),
está relacionada com a observação do artesão em determinar o ponto
certo da queima através da coloração da superfície;
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Queima: coloração do núcleo da cerâmica. É um processo físicoquímico que ocorre na pasta durante a queima, transformando a argila
em estado plástico na cerâmica. Assim como a coloração da superfície
da pasta, a sua variação está relacionada aos mesmos agentes. E
desse mesmo modo, a identificação de sua coloração poderá trazer
mais informações quando cruzadas com outras variáveis (espessura do
fragmento, coloração da superfície, identificação de sua possível
utilização, etc.). A queima de uma pasta pode ser classificada em
oxidante / completa, redutora / incompleta, oxidante interna – redutora
externa, oxidante externa – redutora interna e núcleo redutor ou
sanduíche (núcleo escuro com 2 faixas claras);



Tratamento de superfície: pode ser interno e externo e pode ocorrer
antes ou pós queima, sendo caracterizado por qualquer acabamento
que possa ocorrer na superfície da cerâmica. Sua finalidade pode ser
meramente estética ou pode potencializar/minimizar os efeitos de um
antiplástico. A aplicação de resinas, esmaltes orgânicos e inorgânicos
podem minimizar a porosidade de um vasilhame, tornando-o mais
impermeável e mantendo a temperatura de um líquido por mais tempo
(ARNOLD, 1985; RYE, 1981). Ou de forma mais simples, um alisamento
é realizado na superfície para retirar qualquer imperfeição (e.g.
impressão do dedo) ou irregularidade (e.g. um grão de quartzo
arrastado na superfície) que o oleiro não deseja (SHEPPARD, 1995);



Alterações tafonômicas: podem ser internas e externas caracterizandose pela observação de alterações da aparência da superfície da face
interna dos fragmentos decorrentes de processos pós-deposicionais;



Marcas de uso: estas podem ser internas e externas e se caracterizam
pela observação de marcas na superfície da face interna dos
fragmentos decorrentes do uso da peça;



Bordas: dentro de uma hierarquia de classificação (Bordas, Bases,
Paredes Decoradas e Paredes sem Decoração) o fragmento de borda
é o elemento mais diagnóstico, pois é através dele que se obtém a maior
quantidade de informações referente ao vaso, como o diâmetro do bojo,
contorno e forma do vaso, sendo possível identificar a sua morfologia,
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inclinação, espessura em relação ao corpo e a forma do lábio. Abaixo
segue as variações que podem ser encontradas durante a análise de
bordas:
> Morfologia: direta, introvertida, extrovertida, cambada, vazada,
ondulada, sem leitura e não se aplica;
> Inclinação: vertical, inclinada interna, inclinada externa, sem leitura,
não se aplica;
> Espessura em relação ao corpo: normal, expandida, reforçada
internamente, reforçada externamente, dobrada, contraída, sem
leitura e não se aplica.


Lábio: plano, arredondado, biselado, cortado/serrilhado, apontado, sem
leitura, não se aplica;



Diâmetro da boca: diâmetro máximo da boca da peça cerâmica,
expresso em centímetros e obtido com auxílio de ábaco mensurador de
diâmetros;



Porcentagem da boca: porcentagem existente do fragmento em relação
ao diâmetro total da boca da vasilha, obtida com auxílio de ábaco
mensurador de diâmetros;



Base:
> Morfologia: forma da base (plana, convexa, etc.);
> Diâmetro: diâmetro máximo da base da vasilha, expresso em
centímetros e obtido com auxílio de ábaco mensurador de
diâmetros;
> Ângulo: ângulo de inclinação da parede a partir do ponto de contato
com a base, expresso em graus e obtido através do uso de
transferidor;
> Porcentagem: porcentagem existente do fragmento em relação ao
diâmetro total da base da vasilha, obtida com auxílio de ábaco
mensurador de diâmetros;
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> Ângulo do Ombro/Inflexão/Carena: ângulo de inclinação de ombros,
inflexões ou carenas, expresso em graus e obtido através do uso de
transferidor.


Apêndice/Asa/Alça:
> Espessura: espessura expressa em milímetros e obtida através do
uso de paquímetro. Comprimento: comprimento expresso em
milímetros e obtido através do uso de paquímetro;
> Tipo de Asa/Alça: forma da asa e/ou alça (linear ou curva).


Vaso:
> Forma: forma geral obtida após os desenhos de bordas e bases e
as projeções das formas (aberta, fechada ou vertical);
> Contorno: contorno geral da vasilha obtido após os desenhos de
bordas e bases e as projeções das formas, segundo o número de
ângulos e/ou inflexões (simples, compostas ou complexas)
(SHEPARD, 1956);
> Altura do Vaso: altura total, expressa em centímetros e obtida após
os desenhos de bordas e bases e as projeções das formas;
> Largura do Bojo do Vaso: largura total do bojo, expressa em
centímetros e obtida após os desenhos de bordas e bases e as
projeções das formas;
> Largura do Gargalo do Vaso: largura total do gargalo (quando
existente), expressa em centímetros e obtida após os desenhos de
bordas e bases e as projeções das formas;
> Volume do Vaso: cálculo do volume das vasilhas obtido após os
desenhos de bordas e bases e as projeções das formas, com auxílio
do programa AutoCAD, expresso em litros.
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Decoração:
> Local: parcela(s) da peça em que se apresenta(m) o campo
decorativo (parede, borda, lábio, base, etc.);
> Motivos: tipos de decoração plástica (que altera a forma e/ou a
superfície) empregados na peça (como escovados, incisos,
lineares, curvos, de zig-zag, etc. e suas orientações);
> Decoração Pintada: cores empregadas na decoração pintada
(vermelho, preto, etc.). Sua obtenção é semelhante ao do engobo,
possuindo uma variedade de tons a partir do vermelho, branco e
preto. Ao contrário do engobo que recobre toda uma superfície, a
pintura forma motivos com limites bem delineados com ou sem
sulcos na superfície (decoração plástica);
> Motivos: motivos representados pela decoração pintada, como
motivos lineares, curvos, de zig-zag, etc., e suas orientações (Obs.:
a pintura se diferencia do engobo pelo fato da primeira ter um campo
decorativo bem delimitado, ao contrário do segundo, que
geralmente abrange toda a superfície da peça);
Face: face(s) da peça em que se apresenta(m) a decoração
(interna ou externa).



Engobo: entendido em alguns casos como um tratamento de superfície
(SHEPPARD, 1995), ele também pode ser interpretado como um
aspecto

decorativo,

o

que

não

exclui

a

sua

função

como

impermeabilizante;
> Cor: coloração utilizada na impermeabilização/decoração da peça
(vermelho, branco, verde, etc.);
> Face: face da peça em que se apresenta (interna ou externa).


Vidrado: aplicado sobre a cerâmica com o objetivo de decoração,
melhoria das propriedades mecânicas e impermeabilização da peça. A
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sua coloração pode ser obtida com óxidos de metais de transição (o
óxido de cobalto produz a coloração azul; o óxido de cromo, coloração
verde opaco; com o óxido de cobre, a coloração pode variar desde o
verde luminoso ao vermelho; o óxido de ferro pode dar origem a uma
gama de cores, entre o amarelo e o castanho avermelhado; o óxido de
manganês também origina uma diversidade de cores, indo dos
castanhos aos violáceos; o óxido de níquel produz uma coloração verde
acinzentado; o óxido de urânio resulta igualmente em uma variedade de
cores, alternando gradativamente do vermelho ao amarelo):
> Cor: coloração utilizada na impermeabilização/decoração da peça
(vermelho, branco, verde, etc.);
> Face: face da peça em que o engobo ou o vidrado se apresenta
(interna ou externa).
1.2

Resultados
Sítio Baião

A coleção do Sítio Baião de afiliação pré-colonial lito-cerâmico, sito em município
homônimo sob as coordenadas UTM de seu ponto central 22M 650.640 E/
9.666.778 S (Datum: Sirgas 2000), consistiu de uma coleta superficial de 4 peças
cerâmicas e de 4 peças líticas. Devido ao fato se tratarem de poucas peças e
sobretudo diagnósticas, estas serão descritas individualmente.
Passemos à sua descrição.
As peças cerâmicas consistem de 4 fragmentos isolados procedentes das coletas
de superfície CS-002, CS-003 e CS-005, conforme quadro abaixo.
Quadro 1.2.1-1: Peças cerâmicas do Sítio Baião.
Peça

Coleta de Superfície

Coordenada UTM (Datum: SIRGAS 2000)

SB/18-AP02

CS-002

22 M 650.809 E/ 9.666.715 S

SB/18-AP03

CS-003

22 M 650.751 E/ 9.666.739 S

CS-005

22 M 650.717 E/ 9.666.768 S

SB/18-AP06
SB/18-AP07
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SB/18-AP02

Descrição: Fragmento de borda de vasilhame cerâmico com decoração incisa,
confeccionado pela técnica construtiva acordelada. Exibe estado de conservação
regular, não comprometendo uma compreensão do todo.
Pasta: Sua pasta exibe antiplástico mineral subangular, contendo de modo
predominante o quartzo (via de regra o hialino mais representativo em relação ao
leitoso) seguido do feldspato em menor porcentual, cujas dimensões variam de 0,5
a 2,0 mm, e a concentração em torno de 30% na matriz argilosa, sua cor de acordo
com a tabela de Munsell é 2.5 Y3/1 (cinza muito escuro), sendo a queima completa
redutora.
Superfície: A superfície em ambas as faces recebeu um acabamento
enegrecido/esfumarado, sendo um alisamento médio associado somente à face
interna; como alteração pós-deposicional ambas as faces exibem abrasão e
incrustação de sedimentos.
Morfologia: Quanto ao seu formato o vasilhame exibiria uma borda direta inclinada
interna, sendo a espessura em relação ao corpo reforçada externamente, com um
diâmetro de 12 cm determinado a partir de 6% de preservação da borda, sendo seu
lábio arredondado. A forma do vasilhame seria fechada (constrita), exibindo um
contorno simples.
Decoração: Decoração plástica incisa no motivo de linha dupla horizontal na face
externa.
Função: provável vasilhame para armazenagem de víveres.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 39. 30. 8 mm; enquanto o seu peso é de 12,4 g.
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Figura 1.2.1-1: Face externa. Peça SM/18AP02.

Figura 1.2.1-2: face interna.

Figura 1.2.1-3: Perfil de borda e reconstituição de forma de vasilhame.



SB/18-AP03

Descrição: Fragmento de borda de vasilhame cerâmico exibindo bojo carenado,
confeccionado pela técnica construtiva acordelada. Exibe estado de conservação
regular, não comprometendo uma compreensão do todo.
Pasta: Sua pasta exibe antiplástico mineral subangular, contendo de modo
predominante o quartzo (via de regra o hialino mais representativo em relação ao
leitoso) seguido do feldspato em menor porcentual, cujas dimensões variam de 0,5
a 2,0 mm, e a concentração em torno de 30% na matriz argilosa, sua cor de acordo
com a tabela de Munsell é 5 YR 5/4 (marrom avermelhado), sendo a queima
incompleta, com um núcleo escurecido ladeado de faixas claras.
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Superfície: A superfície em ambas as faces recebeu um tratamento de alisamento
fino, do qual denota-se estrias de alisamento, seguido da aplicação de um engobo
vermelho; como alteração pós-deposicional ambas as faces exibem erosão e
incrustação de sedimentos, havendo descamamento apenas na face interna.
Marcas de abrasão decorrente da utilização só foram observadas na face interna.
Morfologia: Quanto ao seu formato o vasilhame exibiria uma borda direta inclinada
interna, sendo a espessura em relação ao corpo normal, com um diâmetro de 38
cm determinado a partir de 6% de preservação da borda, sendo seu lábio plano. A
forma do vasilhame seria fechada (constrita), exibindo um contorno infletido, sendo
a largura do corpo de 40 cm, espessura da parede 7 mm e o ângulo da carena de
140°.
Função: sua função seria a de uma provável urna para fermentação e
armazenagem de bebida alcoólica, visto que, a erosão na face interna poderia ser
decorrente do processo de fermentação da bebida.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 120. 78. 7 mm; enquanto o seu peso é de 83,2 g.

Figura 1.2.1-4: Face externa. Peça SM/18AP03.

Figura 1.2.1-5: face interna.

28

Figura 1.2.1-6: Perfil de borda e reconstituição de forma de vasilhame.



SB/18-AP06

Descrição: Fragmento de biomorfo modelado associado a uma perna de estatueta
ou componente de vasilhame antropomorfo ou zoomorfo. Exibe estado de
conservação regular, não comprometendo uma compreensão do todo.
Pasta: Sua pasta exibe antiplástico mineral subangular, contendo de modo
predominante o quartzo (via de regra o hialino mais representativo em relação ao
leitoso), associado de modo decrescente ao cauixí, cariapé, caco moído e carvão,
cujas dimensões variam de 0,5 a 2,0 mm, e a concentração em torno de 30% na
matriz argilosa, sua cor de acordo com a tabela de Munsell é 2.5 YR 5/8 (vermelho),
sendo a queima incompleta, com um núcleo escurecido e face externa clara.
Superfície: A superfície recebeu um tratamento de alisamento médio, do qual
denota-se estrias de alisamento, como alteração pós-deposicional a peça exibe
superfície erodida. Marcas de abrasão decorrente da utilização só foram
observadas na face interna.
Decoração: A peça apresenta motivo acanalado estrangulado reproduzido por
técnica modelada, de modo que, o artesão (ã) procurou reproduzir o motivo de uma
faixa ou tornozeleira cingida à perna de uma figura antropomorfa ou zoomorfa de
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função lúdica ou ritual. Não se pode descartar a hipótese de ser uma apêndice
modelado componente de um vasilhame biomorfo.
Função: sua função seria uma peça de função lúdica ou ritual.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 60. 42. 33 mm; enquanto o seu peso é de 57,8 g.

Figura 1.2.1-7: Biomorfo: face externa. Peça
SM/18-AP06.

Figura 1.2.1-8: Biomorfo: face interna.

Figura 1.2.1-9: Detalhe da seção transversal do biomorfo modelado.



SB/18-AP07

Descrição: Fragmento de borda de vasilhame cerâmico exibindo reforço externo ao
lábio, porém, oco, confeccionado pela técnica construtiva acordelada. Exibe estado
de conservação regular, não comprometendo uma compreensão do todo.
Pasta: Sua pasta exibe antiplástico mineral subangular, contendo de modo
predominante o quartzo (via de regra o hialino mais representativo em relação ao
30

leitoso) seguido de modo decrescente pelo feldspato, hematita, caco moído, bola
de argila e carvão, cujas dimensões variam de 0,5 a 2,0 mm, e a concentração em
torno de 10% na matriz argilosa, sua cor de acordo com a tabela de Munsell é 10
YR 4/2 (marrom acinzentado escuro), sendo a queima incompleta, com um núcleo
escurecido ladeado de faixas claras.
Superfície: A superfície em ambas as faces recebeu um tratamento de alisamento
fino, do qual denota-se estrias de alisamento, seguido da aplicação de um
acabamento enegrecido/esfumarado na face interna; como alteração pósdeposicional ambas as faces exibem abrasão.
Decoração: Decoração plástica incisa no motivo de linhas em volutas horizontais
na face externa do reforço externo.
Morfologia: Quanto ao seu formato o vasilhame exibiria uma borda direta vertical,
sendo a espessura em relação ao corpo reforçada externamente, com um diâmetro
de 9 cm determinado a partir de 15% de preservação da borda, sendo seu lábio
plano. A forma do vasilhame seria aberta, exibindo um contorno simples.
Função: A forma, pequena dimensão e a decoração incisa rebuscada aponta o
vasilhame se tratar de um utensílio empregado no consumo de bebidas alcoólicas,
quiçá em ocasiões especiais.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 58. 40. 22 mm; enquanto o seu peso é de 23,5 g.

Figura 1.2.1-10: Face externa.

Figura 1.2.1-11: face interna.
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Figura 1.2.1-12: Detalhe da borda oca.

Figura 1.2.1-13: Perfil de borda e reconstituição de forma de vasilhame.

As peças líticas consistem de 4 artefatos isolados procedentes das coletas de
superfície CS-001, CS-004 e CS-006, conforme quadro abaixo.
Quadro 1.2.1-2: Peças líticas do Sítio Baião.
Peça

Coleta de Superfície

Coordenada UTM (Datum: SIRGAS 2000)

SB/18-AP01

CS-001

22 M 650.858 E/ 9.666.858 S

CS-004

22 M 650.738 E/ 9.666.752 S

CS-006

22 M 650.717 E/ 9.666.772 S

SB/18-AP04
SB/18-AP05
SB/18-AP08
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SB/18-AP01

Descrição: Cinzel possivelmente empregado em atividades artesanais, como o
entalhe de madeira por exemplo. Peça íntegra em bom estado de conservação.
Matéria prima e suporte lítico: Plaqueta de riodacito de cor cinza esverdeada.
Morfologia: A plaqueta é uma lâmina de formato trapezoidal, o gume é convexo
exibindo ângulo de 30°, sendo simétricos tanto o seu bisel como sua mediatriz em
relação ao eixo principal da peça. A seção transversal é retangular.
Técnicas de modificação: A peça foi inicialmente modificada por delicados retoques
escamados em todo seu contorno, sendo sucedida de polimento em ambas as
faces.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 77.33.9 mm; enquanto o seu peso é de 37,1 g.

Figura 1.2.1-14: Face externa.

Figura 1.2.1-15: face interna.

Figura 1.2.1-16: Detalhe do gume retocado.
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SB/18-AP04

Descrição: Fragmento de lâmina de machado, pertencente à sua porção mesodistal (centro-gume), porém, ainda encontra-se fragmentada em sua porção sagital
(eixo maior). Peça em estado de conservação regular, não comprometendo uma
compreensão do todo. Sua função estaria associada à práticas agrícolas (coivara),
artesanais ou mesmo bélicas.
Matéria prima e suporte lítico: O suporte inicial não é possível de ser definido, dado
o grau de polimento da peça, porém, a matéria prima é um riodacito de cor cinza
esverdeada.
Morfologia: A lâmina exibiria um formato retangular, o gume é convexo exibindo
ângulo de 70°, sendo assimétrico o seu bisel e simétrica sua mediatriz em relação
ao eixo principal da peça. A seção transversal é elipsoidal.
Técnicas de modificação: A peça foi modificada por polimento, não sendo
observadas outras técnicas de modificação.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 66.50.39 mm; enquanto o seu peso é de 160 g.

Figura 1.2.1-17: Face externa.

Figura 1.2.1-18: face interna.
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Figura 1.2.1-19: Detalhe do gume.



SB/18-AP05

Descrição: Cinzel possivelmente empregado em atividades artesanais, como o
entalhe de madeira por exemplo. A peça encontra-se fragmentada em sua porção
meso-distal (centro-gume), exibindo estado de conservação regular, não
comprometendo uma compreensão do todo.
Matéria prima e suporte lítico: O suporte inicial não é possível de ser definido, dado
o grau de polimento da peça, porém, a matéria prima é um riodacito de cor cinza
esverdeada.
Morfologia: A lâmina exibiria um formato retangular estreito, o gume é convexo
exibindo ângulo de 70°, sendo simétricos o seu bisel e sua mediatriz em relação ao
eixo principal da peça. A seção transversal é trapezoidal.
Técnicas de modificação: O suporte inicial do núcleo de riodacito seria uma peça
prismática modificada por retoques rasos e invasivos (vestigiais), os quais foram
posteriormente submetidos a um polimento.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 48.21.15 mm; enquanto o seu peso é de 18,1 g.
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Figura 1.2.1-20: Face externa.

Figura 1.2.1-21: Face interna.

Figura 1.2.1-22 e Figura 1.2.1-23: Detalhe do gume.



SB/18-AP08

Descrição: Fragmento de lâmina de machado, pertencente à sua porção mesoproximal (talão). Peça em estado de conservação regular, não comprometendo
uma compreensão do todo. Sua função estaria associada à práticas agrícolas
(coivara), artesanais ou mesmo bélicas.
Matéria prima e suporte lítico: O suporte inicial não é possível de ser definido, dado
o grau de picoteamento e polimento da peça, porém, a matéria prima é um riodacito
de cor cinza esverdeada.
Morfologia: A lâmina exibiria um formato e seção transversal elipsoidais, o talão é
convexo. A posição das adaptações para encabamento são simétricas,
evidenciadas pela presença de picoteamento de ambos os lados do talão.
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Técnicas de modificação: A peça foi a princípio picoteada, sendo posteriormente
polida. A porção proximal envolvendo a respectiva extremidade e ambos os lados,
teve a superfície polida preservada, visando melhor atrito e aderência ao
encabamento.
Uso associado: A peça teria sido reciclada após sua fragmentação, sendo utilizada
como um batedor/ percutor, ao julgar pela presença de múltiplas marcas de
percussão direta (esmagamentos) em ambas as faces e extremidades do artefato.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 97.67.48 mm; enquanto o seu peso é de 587 g.

Figura 1.2.1-24: Face externa.

Figura 1.2.1-25: Face interna.

Figura 1.2.1-26: Detalhe do polimento para o
encabamento.

Figura 1.2.1-27: Detalhe do uso associado
como batedor/percutor, evidenciado por
esmagamentos decorrentes de percussão
direta.
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Sítio Genivaldo
A coleção do Sítio Genivaldo de afiliação pré-colonial cerâmico, sito no município
de Baião sob as coordenadas UTM de seu ponto central 22M 655.057 E/ 9.620.067
S (Datum: Sirgas 2000), consistiu de uma coleta superficial de 4 peças cerâmicas.
Não se pode descartar a hipótese de se tratar de uma cerâmica de produção
indígena etno-histórica ou mesmo de grupos históricos. Devido ao fato se tratarem
de poucas peças e sobretudo diagnósticas, estas serão descritas individualmente.
Passemos à sua descrição.
As peças cerâmicas consistem de 4 fragmentos isolados, os quais, após curadoria
e resultaram em 2 fragmentos de bordas procedentes de uma única coleta de
superfície (CS-007)efetuada nas coordenadas UTM 22 M 655.050 E/ 9.620.061 S
(Datum: SIRGAS 2000).


SG/18-AP01-04

Descrição: Fragmento de borda de vasilhame com decoração digitada à borda e ao
bojo, confeccionado pela técnica construtiva acordelada. Exibe estado de
conservação regular, não comprometendo uma compreensão do todo.
Pasta: Sua pasta exibe antiplástico mineral subangular e cariapé, contendo de
modo predominante o quartzo (via de regra o hialino mais representativo em
relação ao leitoso) seguido do feldspato em menor porcentual, cujas dimensões
variam de 0,5 a 3,0 mm, e a concentração em torno de 20% na matriz argilosa, sua
cor de acordo com a tabela de Munsell é 2.5 YR 5/8 (vermelho), sendo a queima
oxidante completa.
Superfície: A superfície em ambas as faces recebeu um tratamento de alisamento
fino, do qual denota-se estrias de alisamento, seguido de um acabamento de
superfície com resina na face interna e de um enegrecido/esfumarado na externa.
Como alteração pós-deposicional a face interna encontra-se erodida e a externa
com incrustação de sedimentos. Bolhas de fermentação e marcas de fuligem
decorrentes da utilização foram respectivamente observadas nas faces interna e
externa.
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Decoração: Filetes de argila aplicados horizontalmente abaixo do lábio e no bojo
da peça, sendo modificados posteriormente por decoração plástica digitada, com
motivos enfileirados, nos quais claramente se denotam marcas de impressões
digitais.
Morfologia: Quanto ao seu formato o vasilhame exibiria uma borda direta inclinada
interna, sendo a espessura em relação ao corpo reforçada externamente, com um
diâmetro de 20 cm determinado a partir de 20% de preservação da borda, sendo
seu lábio apontado. A forma do vasilhame seria fechada (constrita), exibindo um
contorno infletido.
Função: sua função seria a de uma provável urna para cozimento, fermentação e
armazenagem de bebida alcoólica, ao julgar pelas bolhas de fermentação na face
interna, a qual foi impermeabilizada com resina, quiçá Jutaicica (Hymenaea
courbaril L.), também conhecida como Jutaizeiro ou Jatobá.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 124. 136. 9 mm; enquanto o seu peso é de 103,4 g.

Figura 1.2.2-1: Face externa.

Figura 1.2.2-2: Face interna.
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Figura 1.2.2-3: Detalhe da decoração plástica
digitada à borda. Atentar ao detalhe das
impressões digitais.

Figura 1.2.2-4: Detalhe da decoração plástica
digitada ao bojo. Atentar ao detalhe das
impressões digitais.

Figura 1.2.2-5: Perfil de borda e reconstituição de forma de vasilhame.



SG/18-AP 02-03

Descrição: Fragmento de borda de vasilhame com decoração digitada à borda,
confeccionado pela técnica construtiva acordelada. Exibe estado de conservação
regular, não comprometendo uma compreensão do todo.
Pasta: Sua pasta exibe antiplástico mineral subangular e cariapé, contendo de
modo predominante o quartzo (via de regra o hialino mais representativo em
relação ao leitoso) seguido da hematita em menor porcentual, cujas dimensões
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variam de 0,5 a 5,0 mm, e a concentração em torno de 10% na matriz argilosa, sua
cor de acordo com a tabela de Munsell é 7.5 YR 6/6 (amarelo avermelhado), sendo
a queima incompleta, com um núcleo escurecido ladeado de faixas claras.
Superfície: A superfície em ambas as faces recebeu um tratamento de alisamento
fino, do qual denota-se estrias de alisamento, seguido de um acabamento de
superfície com engobo vermelho na face interna e enegrecido/esfumarado na
externa. Como alteração pós-deposicional ambas as faces encontram-se com
abrasão, sendo que a interna exibe incrustação de sedimentos. Marcas de fuligem
decorrentes da utilização foram observadas na face externa.
Decoração: Filete de argila aplicados horizontalmente abaixo do lábio, sendo
modificado posteriormente por decoração plástica digitada, com motivos
enfileirados.
Morfologia: Quanto ao seu formato o vasilhame exibiria uma borda direta vertical,
sendo a espessura em relação ao corpo reforçada externamente, com um diâmetro
de 18 cm determinado a partir de 7% de preservação da borda, sendo seu lábio
plano. A forma do vasilhame seria aberta, sendo o contorno indeterminado.
Função: Sua função seria a de uma provável panela para preparo de alimentos ao
fogo, ao julgar pelas marcas de fuligem à face externa.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 102. 45. 6,5 mm; enquanto o seu peso é de 21,1 g.

Figura 1.2.2-6: Face externa.

Figura 1.2.2-7: Face interna.
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Figura 1.2.2-8: Detalhe da decoração plástica digitada à borda.

Figura 1.2.2-9: Perfil de borda e reconstituição de forma de vasilhame.

Sítio Tauri 2
A coleção do Sítio Tauri 2 de afiliação pré-colonial lito-cerâmico, sito no município
de Itupiranga sob as coordenadas UTM de seu ponto central 22M 684.745 E/
9.446.923 S (Datum: Sirgas 2000), consistiu de uma coleta de 81 peças, sendo 78
cerâmicas e 3 líticas. Todo o acervo procede da execução de 5 (cinco) poços testes,
conforme o quadro abaixo.

42

Quadro 1.2.3-1: Poços-testes do Sítio Tauri 2 e respectivos materiais lito-cerâmicos.



Coordenadas UTM (Datum: SIRGAS
2000)

Cerâmica

120-130
cm

22 M 684.631 E/ 7.447.226 S

4

PT-022

140 cm

22 M 684.603 E/ 9.447.202 S

7

1

PT-025

140 cm

22 M 684.634 E/ 9.447.177 S

12

1

PT-028

120-130
cm

22 M 684.660 E/ 9.447.153 S

18

PT-029

140 cm

22 M 684.686 E/ 9.447.058 S
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Poço-teste

Nível

PT-021

Lítico

1

Análise Cerâmica

As peças cerâmicas após curadoria resultaram em 68 peças: 62 fragmentos
isolados, 5 conjuntos montados e 1 conjunto não montado, ou seja, quando é
sabido que, os fragmentos pertenceriam a um mesmo vasilhame, a despeito de não
se encaixarem.
Do ponto de vista de conservação apenas 3 (três) fragmentos exibem bom estado
de conservação, 59 (cinquenta e nove) um estado de conservação regular, de modo
que não compromete a compreensão do todo do item analisado, e, apenas 6 (seis)
com um estado de conservação ruim, a ponto de comprometer grande parte das
informações passíveis de serem extraídas em uma análise cerâmica.
Quanto à sua morfologia as peças cerâmicas podem ser classificadas em bordas
(4), bases(1) e paredes (63), todas confeccionadas pela técnica construtiva
acordelada, com exceção da única base, confeccionada pela técnica construtiva
modelada.
Quanto à composição da pasta cerâmica esta apresenta antiplástico mineral de
modo predominante, ou seja, em 79,42 % da amostragem. Porém, o mineral ocorre
também associado a um ou mais tipos de antiplásticos: caco moído, cariapé, argila
(na forma de grânulos floculados) e carvão, cujos porcentuais variam na
amostragem entre 1,47% a 8,82%, conforme pode ser observado de forma mais
pormenorizada no gráfico da Figura 1.2.3-1.
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Os antiplásticos minerais são predominantemente subangulares (apenas em dois
fragmentos se apresentaram subarredondados), contendo de modo predominante
o quartzo (via de regra o hialino mais representativo em relação ao leitoso)
associado ao feldspato (um fragmento exibiu cristal de feldspato de até 8 mm) e à
hematita em porcentuais variando entre 16,71% e 27,94%. Associações desses
minerais com a mica ocorrem em baixos porcentuais variando entre 1,47% e 4,41%;
um único exemplo apresentou exclusivamente tempero mineral de hematita
(1,47%), conforme podemos observar no gráfico da Figura 1.2.3-2.

Figura 1.2.3-1: Distribuição dos antiplástico na composição da pasta cerâmica no
Sítio Tauri 2.
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Figura 1.2.3-2: Distribuição dos antiplásticos minerais na composição da pasta
cerâmica no Sítio Tauri 2.

Na Figura 1.2.3-3 podemos observar que a concentração de antiplásticos em meio
à matriz argilosa da pasta cerâmica, de forma predominante é de até 30% na
amostragem (57,35%), ocorrendo também um único exemplo com porcentagem
superior à 30 % (1,47%); isto aponta uma preferência pelo emprego de “pastas
secas”. Por outro lado, 32,55 % da amostragem apresentou concentração de até
20% e 8,83% concentração de até 10%, apontando baixo emprego de “pastas
moles ou gordurosas”.
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Figura 1.2.3-3: Concentração de antiplástico na matriz argilosa na cerâmica no
Sítio Tauri 2.

Quanto à espessura dos antiplásticos na amostragem analisada, é possível
observar através da Figura 1.2.3-4 que há um predomínio da dimensão 0,5-3,0 mm
(32,36%) seguido das dimensões de 0,5-4,0 mm e 0,5-2,00 mm, com respectivos
porcentuais de 29,41% e 25,00%.

Figura 1.2.3-4: Espessura do antiplástico na cerâmica no Sítio Tauri 2.
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Quanto ao padrão de queima, há um predomínio de queima completa/oxidante,
indicando que preferencialmente as peças cerâmicas seriam queimadas em fornos
a céu aberto (44,12%), com boa oferta de oxigênio, conforme podemos observar
na Figura 1.2.3-5. Por outro lado, a queima de utensílios cerâmicos em forno
fechados, ou seja, baixa oferta de oxigênio, também seria praticada, mas em uma
escala menor (20,59%). Os demais porcentuais de padrões de queima têm haver
com o tempo de exposição de determinada peça cerâmica ao tempo de queima.

Figura 1.2.3-5: Padrões de queima de cerâmica no Sítio Tauri 2.

Esses

padrões

de

queima

produziram

pastas

cerâmicas

com

cores

predominantemente marrons, e poucas de cor vermelha, sendo o cinza raro. É
importante salientar que poucos exemplos ocorrem representados somente por
essas cores, visto que a maioria delas ocorrem associadas em tonalidades
amareladas, avermelhadas e acinzentadas, graduando do claro ao muito escuro
(Figura 1.2.3-6).
Passemos aos tratamentos de superfície.
Estrias de alisamento no acabamento de superfície dos vasilhames cerâmicos, só
foram reconhecidas em 11 (onze) peças: 2 bordas, 1 base e 8 paredes.
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No que tange ao tratamento de superfície da face externa das peças, há um
predomínio do alisamento Médio em metade da amostragem analisada (50,00%)
ou deste em associação ao Enegrecido/Esfumarado (5,88%) ou ao Engobo
(4,41%), o qual pode ser vermelho ou branco, conforme abordaremos a seguir; o
Alisado Fino ocorreu em 20,59% da amostragem. 13,24 % da amostragem exibia
a Face externa muito erodia, impossibilitando qualquer análise, cabendo a
classificação de indeterminado.
Ocorreram outros tratamentos de superfície externa mais raros, conforme se
observa na Figura 1.2.3-7: Alisado Fino associado ao Enegrecido/Esfumarado ou
ao Engobo, Alisado Grosso associado ao Banho Vermelho, bem como, um Alisado
Médio contendo uma marca de lenho, ou seja, marca ocasionada pelo contato de
um lenho apoiado sobre o vasilhame durante a queima.
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Figura 1.2.3-6: Variedades de cores das pastas cerâmicas no Sítio Tauri 2, conforme a
escala de cores de solos de Munsell.
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Figura 1.2.3-7: Tratamentos de superfície externa nas cerâmicas do Sítio Tauri 2.

Figura 1.2.3-8: Tratamento na face externa
com o alisado fino. Peças ST2/18 AP001 e
029.

Figura 1.2.3-9: Tratamento na face externa
com o alisado fino, associado ao
enegrecido/esfumarado. Peça ST2/18 AP030.
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Figura 1.2.3-10: Tratamento na face externa
com o alisado médio. Peças ST2/18 AP073 e
077..

Figura 1.2.3-11: Tratamento na face externa
com o alisado médio, associado ao
enegrecido/esfumarado. Peça ST2/18 AP016,
027 e 036..

Figura 1.2.3-12: Tratamento na face externa com o Alisado médio, associada à marca de
queima ocasionada pelo contato de lenho. Peça ST2/18-AP09.

No que tange ao tratamento de superfície da face interna das peças, há um
predomínio do alisamento Médio em pouco menos da metade da amostragem
analisada (41,18%) ou deste em associação ao Enegrecido/Esfumarado (8,82%)
ou ao Engobo (8,82%), o qual pode ser vermelho ou branco, conforme
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abordaremos a seguir; o Alisado Fino ocorreu em 17,65% da amostragem. 10,30
% da amostragem exibia a Face interna muito erodia, impossibilitando qualquer
análise, cabendo a classificação de indeterminado.
Ocorreram outros tratamentos de superfície interna mais raros, conforme se
observa na Figura 1.2.3-13: Alisado Fino associado ao Enegrecido/Esfumarado ou
ao Engobo e o Alisado Grosso.

Figura 1.2.3-13: Tratamentos de superfície interna nas cerâmicas do Sítio Tauri 2.

Figura 1.2.3-14: Tratamento na face interna
com o alisado fino. Peças ST2/18-AP50-53 e
65.

Figura 1.2.3-15: Tratamento na face interna
com o alisado fino, associado ao
enegrecido/esfumarado. Peças ST2/18-AP 32,
37 e 62.
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Figura 1.2.3-16: Tratamento na face interna
com o alisado médio. Peça ST2/18-AP 59-6776.

Figura 1.2.3-17: Tratamento na face interna
com o alisado médio, associado ao
enegrecido/esfumarado. Peças ST2/18-AP 64
e 65.

Figura 1.2.3-18: Tratamento na face interna com o alisado grosso. Peçaº ST2/18-AP 79.

Peças contendo acabamento de superfície por banho vermelho ocorreram em 5
fragmentos de paredes: 3 na face externa e 2 na face interna. Por outro lado, peças
contendo acabamento de superfície por engobo ocorreram em 11 peças (10
paredes, 1 borda): 4 em ambas as faces na cor vermelha; 3 na face externa nas
cores branca (1) e vermelha (2); e 4 na face interna, nas cores branca (1, borda) e
vermelha (3).
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Figura 1.2.3-19: Fragmento de parede com
banho .vermelho na face externa. Peça
ST2/18-AP 59.

Figura 1.2.3-20: o mesmo fragmento visto pela
face interna. Peça ST2/18-AP 59.

Figura 1.2.3-21: Fragmento de parede com
banho vermelho na face interna. Peça ST2/18AP 28.

Figura 1.2.3-22: o mesmo fragmento visto pela
face externa. Peça ST2/18-AP 28.

Figura 1.2.3-23: Fragmento de parede com
engobo branco (vestigial) na face externa.
Peça ST2/18-AP 17-24-25.

Figura 1.2.3-24: o mesmo fragmento visto pela
face interna. Peça ST2/18-AP 17-24-25.
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Figura 1.2.3-25: Fragmento de parede com
engobo branco na face interna. Peça ST2/18AP 57.

Figura 1.2.3-26: o mesmo fragmento visto pela
face externa. Peça ST2/18-AP 57.

Figura 1.2.3-27: Fragmento de parede com
engobo vermelho na face externa. Peça
ST2/18-AP 72.

Figura 1.2.3-28: o mesmo fragmento visto pela
face interna. Peça ST2/18-AP 72.

Figura 1.2.3-29: Fragmento de parede com
engobo vermelho na face interna. Peça
ST2/18-AP 02.

Figura 1.2.3-30: o mesmo fragmento visto pela
face externa. Peça ST2/18-AP 02.
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Figura 1.2.3-31 e Figura 1.2.3-32: Fragmento de parede com engobo vermelho em ambas as
faces. Peça ST2/18-AP 29.

Quanto às alterações pós-deposicionais na face externa do material cerâmico,
destacam-se o erodido (47,06%) e o craquelado (16,17%), e em menor
porcentagem a abrasão (4,42%) e as marcas de radículas (carbonificação
decorrente de sua deterioração sobre a superfície cerâmica) com 1,47%. Em 1,47%
da amostragem as alterações se mostraram ausentes, ou indeterminadas em
2,94%. Essas alterações também ocorrem associadas, em duas a três
combinações entre si, em porcentuais variando de 1,47% a 5,88% (Figura
1.2.3-33).
Por outro lado, a face interna do material em questão apresenta como as principais
alterações pós-deposicionais o erodido (39,71%), o craquelado (16,18%), o
craquelado associado à marcas de radículas (carbonificação) (7,35%) e a abrasão
(8,82 %). Em 5,88% da amostragem as alterações se mostraram indeterminadas.
Um único fragmento exibiu como alteração pós-deposicional a presença de estrias
(1,47%), possivelmente ocasionado por ação de arraste e atrito com grãos minerais
do solo. Essas alterações também ocorrem associadas, em duas a três
combinações entre si, em porcentuais variando de 1,47% a 2,44, neste caso,
envolvendo também, um único exemplo de descamado, porém associado ao
erodido e a marcas de radículas (carbonificação) (Figura 1.2.3-34).
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Figura 1.2.3-33: Alterações pós-deposicionais na face externa do material
cerâmico do sítio Tauri 2.
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Figura 1.2.3-34: Alterações pós-deposicionais na face interna do material cerâmico
do sítio Tauri 2.

Figura 1.2.3-35: Alteração pós-deposicional
do tipo erodido na face externa da peça
ST2/18-AP 75.

Figura 1.2.3-36: Alteração pós-deposicional do
tipo craquelado na face interna da peça ST2/18AP 80.

Figura 1.2.3-37: Alteração pós-deposicional
do tipo abrasão na face externa da peça
ST2/18-AP 12.

Figura 1.2.3-38: Alteração pós-deposicional do
tipo incrustação na face interna da peça
ST2/18-AP 79.
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Figura 1.2.3-39: Alteração pós-deposicional
do tipo marca de radículas (carbonificação)
na face interna da peça ST2/18-AP 02.

Figura 1.2.3-40: Alteração pós-deposicional do
tipo descamado na face interna da peça ST2/18
AP02.

Quanto às de marcas de utilização, 1 fragmento exibiu abrasão na face externa e
marca de fuligem na interna; 21 fragmentos exibiram fuligem na face externa e, de
modo associado na face interna, fuligem (6) e película de alimento (1); 46
fragmentos não apresentaram qualquer marca de uso na face externa, mas de
modo associado na face interna, 14 exibiram fuligem.

Figura 1.2.3-41: Marca de uso do tipo abrasão
na face externa. PeçaST2/18 AP064.

Figura 1.2.3-42: Marca de uso do tipo fuligem.
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Figura 1.2.3-43 e Figura 1.2.3-44: Marca de uso do tipo película de alimento na face interna da
peça ST2/18 AP039. Detalhe ampliado na imagem direita.

O único exemplo de decoração plástica na coleção cerâmica, é um fragmento de
parede (Peça ST2/18 AP07), contendo um motivo inciso na forma de uma linha
unitária transversal na face externa.

Figura 1.2.3-45: Fragmento de parede
contendo decoração plástica incisa no motivo
de uma linha unitária transversal. PeçaST2/18
AP07.



Figura 1.2.3-46: O mesmo fragmento visto em
detalhe ampliado.

Formas de vasilhames

Os quatro únicos fragmentos de borda apresentam morfologia direta (1) e
extrovertida (3).
A borda de morfologia direta (Peça ST2/18 AP068) apresenta inclinação do tipo
inclinada externa, sendo reforçada internamente quanto à sua espessura em
relação ao corpo. Sua forma seria aberta e de contorno simples, com altura de 1,4
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cm. Um vestígio de sua base apontaria ser de forma convexa. Certamente
pertenceria a uma assadeira ou prato/ tigela rasa empregada em serviços de
alimentação. Devido à erosão do lábio, quiçá seria de forma apontada, não é
possível precisar o seu diâmetro.

Figura 1.2.3-47: Fragmento de borda direta
inclinada externa e reforçada internamente,
vista pela face externa. Peça ST2/18 AP068.

Figura 1.2.3-48: O mesmo fragmento visto
pela face interna.

Figura 1.2.3-49: Reconstituição do perfil de borda.

As bordas extrovertidas (Peças ST2/18 AP057, 058 e 062) apresentam inclinação
do tipo inclinada externa (2) e inclinada interna (1), sendo normais suas espessuras
em relação ao corpo. Devido à erosão de seus lábios, não é possível precisar os
seus diâmetros.

61

Figura 1.2.3-50: Fragmento de borda
extrovertida inclinada externa, vista pela face
externa. Peça ST2/18 AP057.

Figura 1.2.3-51: O mesmo fragmento visto
pela face interna. Observar a presença de
engobo branco.

Figura 1.2.3-52: Reconstituição do perfil de borda.

Figura 1.2.3-53: Fragmento de borda
extrovertida inclinada externa, vista pela face
externa. Peça ST2/18 AP058.

Figura 1.2.3-54: O mesmo fragmento visto
pela face interna.
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Figura 1.2.3-55: Reconstituição do perfil de borda.

Figura 1.2.3-56: Fragmento de borda
extrovertida inclinada interna, vista pela face
externa. Peça ST2/18 AP062.

Figura 1.2.3-57: O mesmo fragmento visto pela
face interna.

Figura 1.2.3-58: Reconstituição do perfil de borda.

O único fragmento de base na coleção (Peça ST2/18 AP078), confeccionada pela
técnica modelada, apresenta forma convexa, com diâmetro de 10 cm,13% de
preservação de linha de base e ângulo de 170°.
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Figura 1.2.3-59: Fragmento de base modelada
vista pela face externa. Peça ST2/18 AP078.

Figura 1.2.3-60: O mesmo fragmento visto
pela face interna.

Figura 1.2.3-61: Reconstituição do perfil de base.

Em suma, a funcionalidade dos vasilhames e de seus elementos cerâmicos aqui
analisados, é que quase totalmente estariam associados ao preparo de alimentos,
sendo reconhecidos apenas um caso de serviço de alimentos, conforme visto na
Peça ST2/18 AP068 associada a um prato ou tigela rasa.
Quanto às suas dimensões, o material cerâmico possui:


Comprimento: 11 a 86 mm, média: 31,70 mm



Largura: 9 a 64 mm, média: 22,12 mm



Espessura: 5 a 19 mm, média: 9,54 mm



Peso: 0,3 a 8 g, média: 7,19 g.
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Análise Lítica

A Coleção lítica do sítio Tauri 2 consiste de apenas 3 peças lascadas, as quais
serão descritas individualmente.
ST2/18 AP05
Descrição: Lasca unipolar preparada, ou seja, total ausência de córtex.
Matéria prima e suporte lítico: O suporte inicial não é possível de ser definido, dado
o grau de lascamento da peça, porém, a matéria prima é um meta-calcário com
estrutura de xistosidade, cor bege.
Técnicas de modificação: A peça foi obtida por percussão dura ao julgar pelo ponto
de percussão espatifado, a despeito do talão ser formatado. Exibe na face externa
vestígios de retiradas anteriores, certamente estaria associada a um processo de
façonagem na elaboração de algum artefato formal.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 27.42.6 mm; enquanto o seu peso é de 5,4g.

Figura 1.2.3-62: Lasca unipolar, face externa.
Peça ST2/18 AP05.

Figura 1.2.3-63: Lasca unipolar, face interna.
Peça ST2/18 AP05.

ST2/18 AP13
Descrição: Raspador lateral sobre lasca bipolar retocada.
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Matéria prima e suporte lítico: O suporte inicial seria um seixo rolado, ao julgar pela
presença de 25% de córtex, sendo a matéria prima um silexito de cor marrom
escuro.
Técnicas de modificação: A peça foi modificada por retoques escamados em um
dos bordos sobre uma lasca de redução (até 1/3 de córtex) obtida por percussão
dura ao julgar pelo ponto de percussão espatifado, a despeito do talão ser
formatado, resultando em um artefato formal, ou seja, um raspador lateral com
ângulo de uso de 80º ao julgar pelos micro-estilhaçamentos decorrentes de uso no
bordo ativo.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 51.31.26 mm; enquanto o seu peso é de 37,6g.

Figura 1.2.3-64: Raspador lateral, face
externa. Peça ST2/18 AP13.

Figura 1.2.3-65: Raspador lateral, face interna.
Peça ST2/18 AP13.

Figura 1.2.3-66: Raspador lateral, face interna. Peça ST2/18 AP13.Detalhe do gume retocado.
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ST2/18 AP29
Descrição: Lasca unipolar de descorticamento.
Matéria prima e suporte lítico: O suporte inicial seria um bloco, ao julgar pela
presença de 25% de córtex, sendo a matéria-prima uma meta-calcário cinzaesverdeado.
Técnicas de modificação: A peça é uma lasca de redução (até 1/3 de córtex) obtida
por percussão dura, ponto de percussão espatifado talão ser linear.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 22.28.5 mm; enquanto o seu peso é de 0,5g.

Figura 1.2.3-67: Lasca unipolar, face externa.
Peça ST2/18 AP29.

Figura 1.2.3-68: Lasca Unipolar, face interna.
Peça ST2/18 AP29.

Ocorrências
As ocorrências arqueológicas tratam-se de uma peça cerâmica e de uma lítica,
ambas de afiliação pré-colonial coletadas no município de Marabá. Devido ao fato
se tratarem de peças isoladas e sobretudo diagnósticas, estas serão descritas
individualmente.
Passemos à sua descrição.
A peça cerâmica consiste de um fragmento isolado, procedente de uma única
coleta de superfície (PV-19) efetuada nas coordenadas UTM 22 M 698.492 E/
9.409.455 S(Datum: SIRGAS 2000); por outro lado, a peça lítica consiste de uma
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única coleta de superfície (PV-04) efetuada nas coordenadas UTM 22 M 695.048
E/ 9.412.963 S.
OTM3/18-AP2 (Ocorrência Rio Tocantins Marabá 3).
Descrição: Fragmento de borda de vasilhame cerâmico, confeccionado pela técnica
construtiva acordelada. Exibe bom estado de conservação.
Pasta: Sua pasta exibe antiplástico mineral subangular, contendo de modo
predominante o quartzo (via de regra o hialino mais representativo em relação ao
leitoso) seguido do feldspato e hematita em menores porcentuais, cujas dimensões
variam de 0,5 a 3,0 mm, e a concentração em torno de 20% na matriz argilosa, sua
cor de acordo com a tabela de Munsell é 5 YR 4/6 (vermelho amarelado), sendo a
queima com a face interna escura e a face externa clara.
Superfície: A superfície em ambas as faces recebeu um tratamento de alisamento
médio, do qual denota-se estrias de alisamento, havendo banho vermelho na face
externa; como alteração pós-deposicional ambas as faces exibem erosão, além de
incrustação de sedimentos na face interna. Marcas de fuligem decorrente da
utilização foram observadas em ambas as faces.
Morfologia: Quanto ao seu formato o vasilhame exibiria uma borda direta vertical,
sendo a espessura em relação ao corpo reforçada externamente, com um diâmetro
de 11 cm determinado a partir de 11% de preservação da borda, sendo seu lábio
arredondado. A forma do vasilhame seria aberta, exibindo um contorno simples.
Função: sua função seria a de um provável vasilhame para armazenagem de
líquidos.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 51. 84. 8 mm; enquanto o seu peso é de 28,4 g.
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Figura 1.2.4-1: Face externa.

Figura 1.2.4-2: Face interna.

Figura 1.2.4-3: Perfil de borda e reconstituição de forma de vasilhame.

OTM1/18-APL (Ocorrência Rio Tocantins Marabá 1).
Descrição: Fragmento de lâmina de machado, pertencente à sua porção mesodistal (centro-gume) em bom estado de conservação regular. Sua função estaria
associada à práticas agrícolas (coivara), artesanais ou mesmo bélicas.
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Matéria prima e suporte lítico: O suporte inicial não é possível de ser definido, dado
o grau de polimento da peça, porém, a matéria prima é um arcósio de cor bege
claro.
Morfologia: A lâmina exibiria um formato elipsoidal, o gume é convexo exibindo
ângulo de 70°, sendo assimétrico o seu bisel e simétrica sua mediatriz em relação
ao eixo principal da peça. A seção transversal é elipsoidal. Curiosamente apresenta
na porção central de ambas as faces uma mancha ruborizada, quiçá decorrente de
algum processo de encabamento ou de reciclagem posterior como triturador de
corantes minerais, após sua fragmentação.
Técnicas de modificação: A peça foi modificada por lascamentos (vestigiais) e
posteriormente por polimento.
Dimensões: Em relação ao comprimento, largura e espessura, temos as seguintes
dimensões: 48.59.21 mm; enquanto o seu peso é de 60,1 g.

Figura 1.2.4-4: Face externa.

Figura 1.2.4-5: Face interna.

Figura 1.2.4-6: Detalhe do gume.
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1.3

Considerações Finais

Quanto aos resultados da análise laboratorial do acervo arqueológico amostrado
na etapa de campo efetuada, é possível afirmar que este dialoga com os resultados
de pesquisas arqueológicas já efetuadas na área do Baixo Tocantins (Simões &
Araújo-Costa, 1987; Almeida 2008), bem como na região de interflúvio do Tocantins
e Xingu (Garcia, 2012).
De um modo geral o material se afilia ao que poderíamos chamar a princípio de
Tradição Tupiguarani, mas com características regionais inerentes ao médio e
baixo Tocantins, de modo que, não podemos o correlacionar diretamente às
subtradições Guarani e Tupinambá, mas antes ao Complexo Tupi da Amazônia
Oriental (Almeida 2008: 73, 180 e 199).definido a partir de aprofundado estudo do
sítio Cavalo Branco (700-1300 d. C.), situado da cidade de Marabá, sudeste do
Pará, tema da dissertação de mestrado do arqueólogo Fernando Ozorio de
Almeida.
Considerando o mapa de distribuição de sítios arqueológicos e de suas respectivas
fases (Tauarí, Tucuruí e Tauá, todas correlatas à tradição Tupiguarani) definidas
por Simões e Araújo-Costa (1987: 16) em suas pesquisas arqueológicas no baixo
rio Tocantins, devemos levar em consideração suas distribuições geográficas e
onde os respectivos sítios levantados (com material coletado) na presente etapa de
avaliação arqueológica se inserem.
O material analisado do sítio Taurí 2 e de ambas as ocorrências arqueológicas é
possível de ser afiliado à fase Tauarí, consagrada por Simões e Araújo-Costa
(1987: 12, 13) e datada de 1550± 70 d. C. a partir de análise radio carbônica de
amostra obtida em um corte entre (30-40 cm no sítio PA-AT-4 (SI-4058).
Segundo Almeida (2008: 235) os sítios desta fase são comuns em um raio de 70
km a partir da cidade de Marabá (o sítio Taurí 2 localiza-se uns 4,5 km a NW desta),
em áreas que até poucos anos seriam cobertas de floresta tropical pluvial
amazônica e próximos a pequenas drenagens (não mais que 200 m). Além do
critério de inserção geográfica, há elementos comuns em sua indústria litocerâmica: o emprego predominante de minerais como antiplástico (ora o cariapé),
a presença (vestigial) de engobo vermelho ou branco e de banho vermelho,
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indicativo de que alguma policromia poderia ser praticada; base convexa
identificada em uma formas de vasilhames bem aberta, sugestivo de ser um prato,
assadeira ou tigela rasa para serviço de alimentação, conforme a Forma 11
proposta para o sítio Cavalo Branco, também afiliado a esta fase (Almeida 2008:
145, 146). Infelizmente, devido à erodibilidade dos lábios das poucas bordas deste
sítio, não é possível estimar maiores informações quanto aos diâmetros e demais
dimensões de seus vasilhames. O material lítico lascado corresponde ao descrito
por Simões e Araújo-Costa (op.cit), os quais descrevem para esta fase a presença
de raspadores e facas.
O material do sítio Baião pode ser afiliado à fase Tauá, consagrada por Simões e
Araújo-Costa (1987: 14) a partir de sítios arqueológicos à jusante da cidade de
Tucuruí (estando o sítio 6 km a N desta), mas não dispondo de qualquer datação à
época.
Uma das peças mais chamativas na análise é um fragmento de borda espessada
vasada ou oca, contendo decoração plástica incisa na face externa, cujo padrão
das incisões em volutas é muito semelhante (senão idêntico) a um fragmento
cerâmico inciso atribuído a esta fase por Simões e Araújo-Costa (op. cit.: 24) na
Figura g da Estampa II (Figura 5.5-1).

Figura 1.3-1: Fragmento cerâmico inciso da fase Tauá (Tradição Tupiguarani) de acordo com
Simões & Araújo-Costa (1987: 24).

Outros elementos comuns a esta fase é o predomínio de minerais como antiplástico
(ora o cariapé) o emprego de inflexões ou carenas e o acabamento de superfície
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com engobo vermelho e decoração plástica incisa. No sítio foi chamativo de
atenção a presença acentuada de artefatos polidos, como cinzéis e lâminas de
machados, entre os segundos, a reutilização mesmo quando danificados, tal como
mencionado por Almeida (2008: 85) como um aproveitamento de matéria prima e
uso em outra atividade para os artefatos líticos polidos do sítio Cavalo Branco em
Marabá; ainda para a fase Tauá a presença de lâminas de machado polidas são
confirmadas por Simões e Araújo-Costa (1987:14).
É importante salientar que bordas espessadas vasadas ou ocas na região do médio
e baixo Tocantins não é uma característica exclusiva da fase Tauá, sendo esta
recorrente também em sítios das fases Tucuruí e Tauarí:
“A distinção feita por Simões e Araújo-Costa (1987) das fases Taurí, Tucuruí e Tauá
baseia-se em uma divisão geográfica. A fase Tauarí, ao sul, poderia ser encontrada no
entorno da cidade de Marabá, se estendendo por algumas dezenas de quilômetros
para o norte. Rio abaixo, ultrapassada a atual cidade de Tucuruí, na porção setentrional
desse recorte geográfico, estariam os sítios com cerâmica Tauá. Entre as duas fases,
seria possível encontrar a fase Tucuruí.
Na verdade, essa divisão não é somente geográfica, uma vez que são claras as
distinções morfológicas entre as indústrias cerâmicas dessas fases. No entanto, a
divisão geográfica foi propícia. Na curta experiência que tive em manipular esse
material, ficou nítida a sensação de que a fase Tucuruí nada mais era do que uma
transição entre a cerâmica Tauá e a cerâmica Tauarí ou vice-versa.” (Almeida op. cit.:
196-197).

Durante suas pesquisas no sítio Cavalo Branco, Almeida (op.cit.: 100-101) propõe,
inclusive baseado em um estudo arqueológico experimental, que para a confecção
desta feição, se empregaria um cipó, o qual seria afixado abaixo do lábio e
cuidadosamente coberto com pasta cerâmica, podendo ser cuidadosamente
retirado, ou mais provavelmente ali mantido, vindo a desaparecer após a queima
do vasilhame.
Outro ponto importante é a presença de uma modelagem na coleção do sítio Baião,
representada por um biomorfo, o qual muito se assemelha ao material cerâmico
modelado da tradição Borda Incisa, também conhecida com tradição Incisa
Modelada ou Barrancóide.
Embora essa cerâmica seja comum na Amazônia Central e na Bacia do Orinoco,
sua presença foi atestada com os trabalhos de Garcia (2012: 15-16; 206 e ) no rio
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Cateté, afluente esquerdo do rio Itacaiúnas (contributário do médio-baixo
Tocantins), na zona de interflúvio do Xingu e Tocantins, tema de sua dissertação
de mestrado. Através das escavações dos sítios arqueológicos Mutuca e Ourilândia
(municípios de Água Azul do Norte e Ourilândia do Norte, sudeste do Pará), a
pesquisadora atestou a presença desta cerâmica, então classificada como fase
Carapanã (uma variante da tradição Borda Incisa/Barrancóide) em um período
datado entre 1060 a. C até 700 d.C., quando a área passou a ser ocupada por
portadores da tradição Tupiguarani, quebrando a hegemonia até então ali existente,
que por sua vez estaria associada às primeiras ocupações proto-Aruak no sul da
Amazônia, devidamente já instaladas no alto Xingu por volta de 800 d. C.
A presença desta modelagem biomorfa, por hora não sabido se associada a uma
figura antropo ou zoomorfa, ou a um componente de vaso zoomorfo (e. g.
cerâmicas tapajônicas) é um chamativo de atenção para a presença de outras
ocupações não Tupi na área pesquisada, sejam mais antigas ou apenas
pertencente a uma variabilidade estilística dentro das fases já consagradas para
médio-baixo Tocantins.
Finalmente, o material cerâmico do sítio Genivaldo não se correlaciona quanto à
forma e decoração de nenhuma das três fases arqueológica consagradas para o
Baixo Tocantins, a despeito de se inserir em área de distribuição de sítios correlatos
à fase Tauá, de modo que, podemos afiliá-lo a princípio a uma ocupação histórica
ou etno-histórica, quiçá associada aos grupos Parakanã e/ou Gaviões, de acordo
com o mapa etnográfico de Kurt Nimuendajú (IBGE, 1981).
A análise aqui efetuada não teve por objetivo esgotar o tema de pesquisa, cabendo
por hora alguns apontamentos quanto às afiliações cronológicas-culturais do
material coletado, cabendo ao aprofundamento de pesquisas sistemáticas nos
sítios levantados para uma interpretação mais concreta.
Enfim, considerando as ações então efetuadas, que buscaram subsidiar a
identificação dos compartimentos ambientais com maior potencial arqueológico,
bem como a avaliação do potencial de impacto arqueológico nas áreas a serem
diretamente afetadas, reforçando as discussões conduzidas nesse relatório
técnico, recomenda-se a anuência do IPHAN à Licença Prévia (LP) do
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empreendimento como um todo e a implantação de um Programa de Avaliação de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico, a ser implantado na área dos afloramentos
rochosos (pedral / lajedos) que serão objeto de derrocamento, durante o período
da seca.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL MALARÍGENO REFERENTE A DRAGAGEM
E DERROCAMENTO DA VIA NAVEGÁVEL DO RIO TOCANTINS/PA

1.1

Apresentação

Este documento apresenta os resultados da Avaliação do Potencial Malarígeno
(APM) na área de influência do empreendimento, de acordo com a Portaria
Interministerial nº 60 de 24/03/2015 em seu Anexo II-A e Portaria Nº 1, de 13 de
janeiro de 2014 (BRASIL, 2014), necessários para a emissão do Laudo de
Avaliação do Potencial Malarígeno (LAPM) e Atestado de Condição Sanitária
(ATCS). Este procedimento tem como objetivo verificar a situação epidemiológica
da malária, avaliando, prevenindo e mitigando os fatores determinantes e
condicionantes na área proposta para implantação do empreendimento, conforme
preconizado pela Resolução CONAMA nº 286, de 30 de agosto de 2001 (BRASIL,
2001).
2

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO E POTENCIAL IMPACTO NA
TRANSMISSÃO DE MALÁRIA

A implantação da via navegável propõe garantir confiabilidade ao transporte fluvial,
conferindo segurança às embarcações para o transporte de cargas, atraindo novos
investimentos associados, favorecendo o planejamento, a eficiência e ganhos em
custo de transporte. Os trechos que serão submetidos à dragagem e derrocamento
estão localizados a montante e jusante do reservatório e eclusa da UHE Tucuruí,
para garantir a profundidade mínima de três metros em período de seca. O Trecho
2, de Santa Terezinha do Tauri à ilha do Bogéa, na região dos pedrais, é objeto
desta APM (Figura 2-1 e Mapa 2-1).
As obras no Trecho 2 consistem no derrocamento de parte da área de pedrais do
canal de navegação, com 100 metros de largura, por meio de detonações
controladas, associada ao uso de escavadeiras hidráulicas de grande porte para
remoção e carregamento do material detonado, que será depositado no próprio leito
do rio, em áreas de maior profundidade.

7

Figura 2-1 - Localização do empreendimento, com destaque para o Trecho 2, de Santa
Terezinha do Tauri à Ilha do Bogéa, PA.
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As obras ocorrerão quase que exclusivamente em estreita faixa central no leito do
rio Tocantins. No trecho 2, onde ocorrerá o derrocamento do pedral, será instalado
canteiro de obras para 871 trabalhadores na margem esquerda do rio, próximo à
localidade de Santa Terezinha do Tauiri. Portanto, considerando que haverá
interferência mínima em terra, as Áreas de Influência Direta e Indireta do projeto
contidas no EIA não se aplicam a esse tema.
O empreendimento não prevê atividades de desmatamento de fragmentos
florestais, o que poderia afetar a paisagem e a fauna anofélica. A avaliação
entomológica foi realizada e é objeto de relatório anexo a este documento (Anexo
I). O canteiro de obras será implantado na região de Santa Terezinha do Tauiri,
localidade com baixo adensamento, distante cerca de 150 metros, com paisagem
antropizada.
A Figura 2-2 apresenta a localização do canteiro de obras e estruturas de apoio
para a realização do derrocamento no trecho 2.

O quantitativo de trabalhadores foi alterado em relação ao plano de trabalho devido aos avanços
do detalhamento e otimização do projeto de engenharia do derrocamento e redefinição de
metodologia e equipamentos a serem utilizados.
1
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Figura 2-2 – Localização do canteiro de obras e estruturas de apoio
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3

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO ONDE O EMPREENDIMENTO SERÁ
IMPLANTADO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) NOME E CÓDIGO
DO IBGE; UF A QUE PERTENCE

Município de Itupiranga, código IBGE 1503705, PA (IBGE, 2010)

4

POPULAÇÃO TOTAL, COM DISCRIMINAÇÃO ENTRE URBANA E RURAL
•

População estimada (2018): 53.182 pessoas

•

População no último censo (2010): 51.220 pessoas (Tabela 4-1)

•

População urbana: 20.490; população rural: 30.730 (Tabela 4-1)

Tabela 4-1 - Informações sobre população total, urbana e rural do município de Itupiranga,
localizado no Território Sudeste Paraense – PA.

UF

IBGE

Área (km²)

PA

1503705

7.914,60

População (2010)
Total

Urbana

Rural

51.220

20.490 (40%)

30.730 (60%)

Fonte: BRASIL, 2010; IBGE, 2010

5

LIMITES GEOGRÁFICOS COM OUTROS MUNICÍPIOS

O município de Itupiranga pertence à mesorregião Sudeste Paraense e à
microrregião Tucuruí, com limites geográficos ao norte e a oeste com município de
Novo Repartimento, ao leste com Nova Ipixuna e ao sul com Marabá (Mapa 5-1).
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PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO

A economia do município de Itupiranga baseia-se no setor primário, sendo que a
agropecuária e o extrativismo representam 89% do PIB municipal. Itupiranga �
responsável pelo segundo maior PIB dos municípios da região de Tucuruí́, com
7,6% de participação (AMANAJÁS-PENA et al., 2014). Dados de 2015 relacionados
ao mercado de trabalho, que avaliam o número de estabelecimentos segundo setor
da economia, apontam como principais atividades econômicas a agropecuária,
seguida do comércio e serviços, conforme Tabela 6-1 (FAPESPA, 2016).
Tabela 6-1 - Número de estabelecimentos com vínculos empregatícios segundo setor de
atividade econômica do Cadastro RAIS 2014-2015, Itupiranga, PA.
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IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA MALÁRIA DO
MUNICÍPIO NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS COMPLETOS, APRESENTANDO
O NÚMERO DE CASOS POR ANO; APRESENTAÇÃO DO ÍNDICE
PARASITÁRIO

ANUAL

(IPA)

SEGUNDO

OS

INTERVALOS

PRECONIZADOS (ALTO RISCO: IPA ≥ 50; MÉDIO RISCO: IPA < 50 E ≥ 10;
BAIXO RISCO: IPA < 10); PERCENTUAL DE MALÁRIA CAUSADA POR P.
FALCIPARUM EM RELAÇÃO AO TOTAL DE CASOS DE MALÁRIA;;
DISTRIBUIÇÃO DE CASOS POR SEXO E FAIXA ETÁRIA; PORCENTAGEM
DE PACIENTES TRATADOS EM MENOS DE 48 HORAS DO INÍCIO DOS
SINTOMAS; NÚMERO DE CASOS DE MALÁRIA EM ÁREA URBANA E
RURAL

(INCLUINDO

ÁREAS

DE

ASSENTAMENTO,

GARIMPO

E

INDÍGENAS)
A situação epidemiológica da malária no município é apresentada nas Tabela 7-1,
Tabela 7-2, Tabela 7-3, conforme dados do Ministério da Saúde disponíveis para
os anos de 2015, 2016 e 2017 respectivamente, cujas fontes são citadas em cada
tabela. As informações foram obtidas junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, que
tem acesso ao SIVEP-MALÁRIA (comunicação por e-mail, enviada pela Assistente
Social de Saúde de Itupiranga-PA).
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Tabela 7-1 - Dados epidemiológicos de malária referentes ao ano de 2015, município de Itupiranga, PA.
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Tabela 7-2 - Dados epidemiológicos de malária referentes ao ano de 2016, município de Itupiranga, PA.
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Tabela 7-3 - Dados epidemiológicos de malária referentes ao ano de 2017, município de Itupiranga, PA.
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O acesso ao SIVEP-MALÁRIA é facultado somente aos profissionais que notificam
os casos de malária. O número de casos nos três anos consecutivos também foi
obtido via Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-sic),
mediante login e senha para requisitar os dados, tendo apresentado os mesmos
valores, visto que esta via também acessa o SIVEP-MALÁRIA, conforme
apresentado na Tabela 7-4.
Tabela 7-4 - Casos de malária notificados em Itupiranga, PA, segundo espécie parasitária,
2015 a 2017.
Casos de malária notificados em Itupiranga/PA, segundo espécie parasitária, 2015 a 2017.

Município de notificação
Itupiranga

2015

2016

2017

P.vivax

P.vivax

P.vivax

4

8

9

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica - SIVEP-MALÁRIA. Foram excluídas as lâminas
de verificação de cura (LVC).

O IPA é calculado com base no total de casos/1.000 habitantes/ano. Nos anos de
2015, 2016 e 2017 o IPA de Itupiranga foi de 0,07, 0,15 e 0,17 respectivamente. A
classificação de risco de transmissão segundo os intervalos preconizados na
portaria é de Baixo Risco (IPA < 10) nos três anos avaliados.
O percentual de malária por P. falciparum em relação ao total de casos de malária
(IFA) é zero, visto que só foram notificados casos de P. vivax nos três anos
avaliados.
Com relação à distribuição de casos por sexo, faixa etária, porcentagem de
pacientes tratados em menos de 48 horas do início dos sintomas e número de
casos de malária em área urbana e rural (incluindo áreas de assentamento,
garimpo e indígenas), os dados são apresentados nas Tabela 7-5 a Tabela 7-8.
Estes dados foram obtidos via Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao
Cidadão (e-sic), mediante login e senha para requisitar os dados (Protocolo
25820005468201803, solicitante Silvia Maria Di Santi, data de abertura 29/08/2018
17:22, Órgão Superior Destinatário MS – Ministério da Saúde, atendimento em
18/09/2018).
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Tabela 7-5 - Casos de malária notificados em Itupiranga, PA, segundo sexo, 2015 a 2017.
Casos de malária notificados em Itupiranga/PA, por sexo, 2015 a 2017
UF_notificação

Mun_notificação

PA

Itupiranga

2015

2016

2017

F

M

M

F

M

2

2

8

3

6

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica - SIVEP-MALÁRIA. Foram excluídas as lâminas
de verificação de cura (LVC).

Tabela 7-6 - Casos de malária notificados em Itupiranga, PA, segundo faixa etária, 2015 a
2017.
Casos de malária notificados em Itupiranga/PA, por faixa etária, 2015 a 2017
UF_notifi Mun_notifi
ca
ca
PA

2015

2016

2017

20 a 29 40 a 49 10 a 19 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 0 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39

Itupiranga

2

2

3

1

2

1

1

1

2

3

3

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica - SIVEP-MALÁRIA. Foram excluídas as lâminas
de verificação de cura (LVC).

Tabela 7-7 - Casos de malária notificados em Itupiranga, PA, mostrando percentual de
tratamento em até 48 hs do início dos sintomas, 2015 a 2017.
Casos de malária notificados em Itupiranga/PA, e percentual de casos tratados em até 48
h do início dos sintomas, 2015 a 2017
UF_notificação

Mun_notificação

PA

Itupiranga

2015

2016

2017

≤48

≤48

≤48

0%

25%

0%

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica - SIVEP-MALÁRIA. Foram excluídas as lâminas
de verificação de cura (LVC).

Tabela 7-8 - Casos de malária notificados em Itupiranga, PA, segundo transmissão em área
urbana e rural, incluindo áreas de assentamento e garimpo, 2015 a 2017.
Casos de malária notificados em Itupiranga/PA, segundo área especial, 2015 a 2017

UF_notificação Mun_notificação

PA

Itupiranga

2015

2016

2017

Rural Garimpo Rural Em branco Rural Urbana Assentamento
3

1

7

1

5

2

2

Fonte: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica - SIVEP-MALÁRIA. Foram excluídas as lâminas
de verificação de cura (LVC).
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8

IDENTIFICAÇÃO DO RISCO DE TRANSMISSÃO DE MALÁRIA NA
LOCALIDADE ONDE O EMPREENDIMENTO SERÁ IMPLANTADO

O risco de transmissão de malária na localidade onde o empreendimento será
implantado é muito baixo, considerando o IPA nos três últimos anos e a densidade
anofélica de adultos e de imaturos, tratada em relatório sequencial a esta APM.
Foram notificados 4, 8 e 9 casos de malária por P. vivax em 2015, 2016 e 2017,
respectivamente, sem notificação de P. falciparum nos três anos, parasito
responsável por casos que podem evoluir para as formas graves da doença.

9

INDICAÇÃO

SE

A

LOCALIDADE

DO

EMPREENDIMENTO

FAZ

FRONTEIRAS COM LOCALIDADES DE TRANSMISSÃO ATIVA DE
MALÁRIA
O município de Itupiranga faz fronteira a norte e a oeste com município de Novo
Repartimento, ao leste com Nova Ipixuna e ao sul com Marabá, todos localizados
dentro de área considerada endêmica para malária. Apesar disso, o risco de
transmissão nestes municípios também é muito baixo, conforme apresentado na
Tabela 9-1.
Tabela 9-1 - Municípios que fazem fronteira com Itupiranga, PA, apresentando o número de
casos em 2014, 2015, 2016 e IPA de 2016.

Fonte: BRASIL, 2017.
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10 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO EPIDEMIOLÓGICO, TRATANDO DA
RELAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE MALÁRIA COM A PROJEÇÃO DE
AUMENTO POPULACIONAL DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
Conforme apresentado no item 2 desta APM, o aumento populacional será pouco
expressivo, visto que no Trecho 2, onde ocorrerá o derrocamento do pedral, será
instalado canteiro de obras para até 87 trabalhadores na margem esquerda do rio,
próximo à localidade de Santa Terezinha do Tauiri. Considerando os IPAs de
Itupiranga nos anos de 2015, 2016 e 2017 e o IPA de 2016 dos municípios que
fazem fronteira, de onde há possibilidade de migração de trabalhadores, o risco de
transmissão é muito baixo. Quanto à receptividade pela presença do vetor
Anopheles, o encontro de reduzido número de exemplares também é indicativo de
uma situação epidemiológica com baixo risco de transmissão de malária.
De todo modo, o Plano de Ação para o Controle da Malária (PACM) será realizado
conforme preconizado pelo Programa Nacional de Controle da Malária do Ministério
da Saúde e mesmo com a notificação de poucos casos de malária no município, as
ações de prevenção e controle serão efetivadas para evitar a ocorrência de surtos,
devido à presença do vetor.

11 AVALIAÇÃO ENTOMOLÓGICA, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DE
CRIADOUROS POTENCIAIS DE ANOPHELES
Por tratar-se de relatório extenso, todas as informações referentes à avaliação
entomológica estão apresentadas no documento que acompanha esta APM
(Anexo I).

12 IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS INFRAESTRUTURAS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO E PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE
ITUPIRANGA
As principais estruturas de saúde no município de Itupiranga são descritas a seguir:
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•

Hospital Municipal de pequeno porte com atendimento em média
complexidade;

•

CISAT- Consórcio Intermunicipal de Saúde entre os municípios para
atendimento de média complexidade de saúde, exames e consultas
especializadas;

•

Três Unidades Básicas de Saúde na Zona Urbana com todos os programas
da Atenção Básica;

•

Laboratório Municipal de Análises Clínicas;

•

NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família (uma equipe)

Estas informações foram obtidas junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga,
(comunicação por e-mail, enviada pela Assistente Social de Saúde de ItupirangaPA).
A Lei Nº. 165/2017, de 26 de dezembro de 2017 dispõe sobre o Plano Plurianual
de governo do município de Itupiranga, para o período de 2018 a 2021. Um dos
objetivos estratégicos é melhorar, expandir e socializar o sistema de saúde
municipal, proporcionando fácil acesso à população, em ações conjuntas com
outras esferas de governo. No Programa de Saúde estão contempladas as ações
da Atenção Básica e Bloco Ambulatorial e Hospitalar. Em 2017 foram aplicados (em
média) 20% das receitas arrecadadas nessas ações a título de complementação
(PM Itupiranga, 2017).

13 VERIFICAÇÃO DA COBERTURA MUNICIPAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA: % TOTAL, % ÁREA URBANA, % ÁREA RURAL
O município de Itupiranga apresenta cobertura de 46,59% de ESF- Estratégia de
Saúde da Família e quatro unidades na Zona Rural e na Zona Urbana, segundo
informações obtidas junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga. Estes dados são
complementados com informações do Departamento de Atenção Básica/MS,
apresentados na Tabela 13-1.
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Tabela 13-1 - Implantação das estratégias de Agentes Comunitários de Saúde, Saúde da Família e Saúde Bucal no município de Itupiranga, PA janeiro de 2017 a janeiro de 2018.

Fonte: BRASIL, 2018
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14 VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA E NORMATIZAÇÃO DE PROGRAMA DE
CONTROLE DA MALÁRIA NO MUNICÍPIO, COM DESCRIÇÃO DA
INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA E EXISTÊNCIA DE NÚCLEO DE
ENTOMOLOGIA
Não existe Núcleo de Entomologia no município, que recebe apoio da 11ª Regional
de Saúde situada em Marabá, município vizinho. A Estrutura do Programa de
Controle da Malária conta com seis unidades de atendimento, sendo uma na Sede
e cinco na Zona Rural, com laboratório capacitado para diagnóstico e com
dispensação de antimaláricos para o tratamento. O município conta com um Agente
de Combate a Endemias, que realiza o exame laboratorial e dispensa o tratamento.
Não há veículos para suporte no controle desta endemia.
As informações foram obtidas junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga,
(comunicação por e-mail, enviada pela Assistente Social de Saúde de ItupirangaPA).

15 NÚMERO DE LABORATÓRIOS DE MALÁRIA EXISTENTES NO MUNICÍPIO
Seis laboratórios, distribuídos por localidade: Sede Itupiranga, Vila Mangueira, Vila
São Sebastião, PA Califórnia, Vila Cruzeiro do Sul, Vila Cajazeiras.
As informações foram obtidas junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga,
(comunicação por e-mail, enviada pela Assistente Social de Saúde de ItupirangaPA).
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18 ANEXO

Anexo I.

Relatório de Levantamento de Anopheles

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no período de 20 de
maio a 1 de junho de 2018 referentes à campanha de campo para o levantamento
da fauna de mosquitos (Díptera: Culicidae), com ênfase ao gênero Anopheles
Meigen, 1818, na forma imatura e alada, realizadas no município de Itupiranga,
estado do Pará, cuja parcela territorial será diretamente afetada por implantação do
canteiro de obras de via navegável do rio Tocantins, no trecho 2 (derrocamento),
entre Santa Terezinha do Tauiri e Ilha do Bogéa.
O objetivo da avaliação entomológica é determinar a receptividade a transmissão
de malária na região do empreendimento, baseada em critérios como a presença
de anofelinos, análise da densidade e capacidade vetorial. Desse modo, o
desenvolvimento desta pesquisa entomológica representa a avaliação de campo
preconizada pela Portaria nº. 1/SVS, de 13 de janeiro de 2014 (BRASIL, 2014) para
empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, relacionados na resolução
CONAMA nº 286 de 30, de agosto de 2001 (BRASIL, 2001) cujas dependências
e/ou áreas de influência estejam localizadas na Amazônia Legal.
No presente relatório seguem descritos os resultados e os procedimentos
metodológicos empregados para: 1) identificação, georreferenciamento e
caracterização de potenciais criadouros de espécies de Anopheles (Meigen, 1818);
2) pesquisa larvária, captura de alados e identificação taxonômica por espécie de
anofelinos; 3) levantamento de indicadores entomológicos como densidade
relativa, paridade, comportamento (endofagia e endofilia) e horário de atividade,
dentre outros aspectos; e 4) Indicações de

ações e medidas de proteção

individuais e coletivas para controle vetorial e bloqueio da malária.
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18.1 Metodologia
18.1.1 Área de Estudo
O município de Itupiranga pertence à mesorregião Sudeste Paraense e à
microrregião Tucuruí. A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas:
05° 08’ 20” de latitude Sul e 49° 19’ 25” de longitude a Oeste de Greenwich, fazendo
limites ao norte e ao oeste com o município de Novo Repartimento, ao leste Nova
Ipixuna e ao sul com Marabá.
•

Clima

O clima do município insere-se na categoria equatorial superúmido, tipo Am, na
classificação de Köppen, no limite de transição para o tipo Aw. Possui temperaturas
médias anuais de 26,35 °C, apresentando a média máxima em torno de 32,01 °C
e mínima de 22,71 °C. No mês de agosto, o mês mais quente do ano, a temperatura
pode chegar aos 36ºC, já o mês de janeiro é o que apresenta menor temperatura,
com mínima de 21°C e máxima de 25°C. A umidade relativa é elevada,
apresentando oscilações entre as estações mais chuvosas e a mais seca, sendo a
média real de 78%. A pluviosidade média anual é 1972 mm, 8 mm refere-se à
precipitação do mês de julho, que é o mês mais seco. Com uma média de 370 mm
o mês de março é o mês de maior precipitação O período chuvoso ocorre,
notadamente, de novembro a maio; e o mais seco, de junho a outubro (Figura
18-1).
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Figura 18-1 - Precipitação pluviométrica, temperaturas máximas e mínimas ao longo de um
ano. (Fonte: Climate data)

•

Hidrografia

O mais importante rio é o Tocantins, é a divisa leste do município, no sentido sulnorte, e recebe como afluente, pela margem esquerda do igarapé Lago Vermelho,
o rio Cajazeiras, que tem como formadores o rio do Meio e o da Direita, todos no
sentido oeste-leste. Há ainda os afluentes do Tocantins pela margem direita, já fora
do território de Itupiranga, que são: o rio Praia Alta, o igarapé Água Preta, igarapé
Mamede, igarapé Cametaú, Cametauzinho e Bela Vista. Ao norte do município,
insere-se a ponta sul do lago da represa de Tucuruí, no rio Tocantins
(ITUPIRANGA, 2010).
•

Vegetação

A cobertura vegetal é caracterizada, prioritariamente, pela região da Floresta
Ombrófila Densa, correspondente ao ecossistema de Floresta de Submontana
aplainada; algumas manchas de Floresta Ombrófila Submontana acidentada e
Floresta Aberta Mista. Nas áreas aluviais está a Floresta de Planície Aluvial
(ITUPIRANGA, 2010).
A vegetação presente na região do empreendimento é apresentada no Mapa 18-1.
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18.1.2 Definição dos Pontos de Pesquisa
As obras associadas ao derrocamento e dragagem da via navegável ocorrerão
quase exclusivamente em faixa central no leito do rio Tocantins, conforme
destacado na Figura 2. Nos trechos 1 e 3, não estão previstos quaisquer tipos de
intervenção em terra. No trecho 2 onde ocorrerá o derrocamento do Pedral está
prevista a instalação de canteiro de obras para cerca de 87 trabalhadores, na
margem esquerda do rio, próximo a localidade de Santa Terezinha do Tauiri.
Desta forma, tendo em vista a pequena interferência em terra, as Áreas de
Influência Direta e Indireta do projeto não se aplicam a esse tema. Estudos
entomológicos (TADEI et al, 1988) mostraram que em áreas de ocupação recente
An. darlingi pode migrar até 1.000 metros e em áreas mais estabilizadas a média é
de 500-800 metros. Logo, para esse tema, sugeriu-se uma área de influência de 1
km no entorno das possíveis localizações previstas para o canteiro.
Os locais eleitos para coleta no município de Itupiranga (PA) contemplam o entorno
das áreas previstas para a implantação do canteiro de obras, que será a única
interferência em terra prevista para o empreendimento. A localização do canteiro
de obras está em fase de estudo e projeto, porém as alternativas locacionais para
sua implantação estão próximas da Vila do Tauirí ou Santa Terezinha do Tauirí, e
as residências mais próximas estão a cerca de 150 metros. A vila tem baixo
adensamento e dimensões médias de 700 x 300 metros. Seu entorno imediato
ainda apresenta pequenos remanescentes de vegetação nativa já alterada,
incluindo pequeno fragmento que abriga o Parque Natural Municipal Parque
Ecológico do Lourenção, entretanto, a paisagem de maneira geral é bastante
antropizada com áreas predominantemente abertas.
Ao total, foram determinados três pontos amostrais distribuídos considerando
aspectos como capacidade de voo dos vetores, locais de possíveis criadouros,
presença de pessoas, entre outros fatores. Seguindo este critério foram definidos
como pontos de coleta a sede da Gleba Cajazeiras Lote 09, a Vila Santa Tereza do
Tauirí e o campo de futebol. A Figura 18-2 apresenta a área eleita para
amostragem, onde os pontos de coleta de adultos estão distribuídos.
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Para o levantamento da fauna de anofelinos foram definidas três áreas de estudo,
denominadas “Pontos de Pesquisa” (PP), que deverão ser monitoradas em todas
as fases de desenvolvimento do empreendimento com a finalidade de comparar a
variação na população de mosquitos e ocorrência de casos de malária.

Figura 18-2 - Mapa da área de pesquisa com destaque para os PP e ADA.

A distribuição dos PP contempla a Área Diretamente Afetada (ADA) pela
implantação do canteiro de obras, cuja localização segue em fase de estudo e
projeto, mas já detém as alternativas locacionais previstas na Vila Santa Terezinha
do Tauiri situada no trecho 2.
Segue a localização georreferenciada dos PP:
•

PP1 (S05.01318°/ W049.33263°) situado na sede da Gleba Cajazeiras, Lote
09. Fazenda com 250.730 m² de área, com criação de gado bovino, suíno e
aves. Possui ainda corpos de água represados e lagos naturais para
dessedentação animal (Figura 18-3)
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Figura 18-3 - Sede da gleba Cajazeiras, lote 09, onde foi instalado o PP1

•

PP2 (S05.00140°/ W049.33445°) situado na comunidade do Tauiri. Possui
área de aproximadamente 210.000 m2, baixo adensamento, paisagem
bastante antropizada com pequenos remanescentes de vegetação nativa já
alterada e presença de um pequeno fragmento florestal que abriga o Parque
Ecológico do Lourenção (Figura 18-4).

Figura 18-4 - Comunidade Tauri onde foi instalado o PP2

•

PP3 (S04.99869°/ W049.33489°) situado em um campo de futebol com
5.200 m2 margeado por mata secundária/ terciária antropizada. Provável
local de instalação do canteiro de obras. Possui três vias de acesso sendo
que uma é paralela a margem esquerda do rio Tocantins (100 m), a outra é
contígua ao PNM Parque Ecológico do Lourenção, e a terceira à Fazenda
Leite e Mel (área de 19,52 ha) (Figura 18-5).
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Figura 18-5 - Campo de futebol onde foi instalado o PP3.

18.1.3 Levantamento Entomológico
•

Identificação de Criadouros

Através de caminhamento foram identificados, georreferenciados e cadastrados,
posteriormente no Sistema de Informações de Controle de Vetores, os potenciais
criadouros de anofelinos, considerando-se o universo de corpos d’água que podem
ser afetados pelo empreendimento. Eles foram classificados pelo tipo como
criadouros permanentes, temporários, artificiais e naturais; e pelas características
como lagoa, rejo, poço, remanso de rio, açude, dentre outras. As pesquisas de
formas imaturas de mosquitos ocorreram num raio de dois quilômetros, a partir da
principal concentração de criadouros, conforme preconizado na Portaria
n°45/CGPNCM/SVS/MS, de 13 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007b). Apesar
desta portaria ter sido revogada pela Portaria n°1/CGPNCM/SVS/MS, de 13 de
janeiro de 2014 (BRASIL, 2014), a nova legislação não definiu o limite espacial para
coleta, sendo deste modo, utilizado o maior raio (2 km) antes preconizado,
abrangendo um campo maior inclusive que o verificado na literatura cientifica.
•

Pesquisa de formas imaturas de mosquitos

A metodologia utilizada para a coleta de mosquitos nos PP foi sistematizada,
conforme as diretrizes da Nota Técnica n°. 012 – CGPNCM/DIGES/SVS/MS, de 04
de junho de 2007 (BRASIL, 2007a). Para captura de larvas e pupas foi utilizada a
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concha entomológica com cabo de 1,5 m e coletor com volume aproximado de 350
ml nos locais de possíveis criadouros previamente identificados, no período da
manhã, entre 6 h e 8 h. Em cada ponto de pesquisa foram efetuadas nove
conchadas, com o técnico posicionado de frente e junto à margem do criadouro,
sendo três lances a direita, três à frente e outras três à esquerda (Figura 18-6). A
distância entre os pontos de coleta foi definida de acordo com o tipo, tamanho e
forma do criadouro, respeitando um mínimo de 12 pontos por coleção hídrica. Em
cada lance da concha foi contado o número de imaturos de mosquitos, separandoos por estádios. As formas imaturas de mosquitos foram recolhidas em tubos
identificados contendo água do próprio criadouro e acondicionadas em caixas
térmicas para identificação no laboratório. No momento da coleta os dados da
temperatura e pH dos copos d’agua foram mensurados.

Figura 18-6 - Técnica para a coleta de formas imaturas

•

Pesquisa de formas adultas de mosquitos

A técnica utilizada para pesquisa de adultos de anofelinos foi a Atração Humana
Protegida (AHP) (Figura 18-7) aplicada simultaneamente no intra e peridomicilio,
por meio de duas baterias de coleta de 4 h e uma de 12 h, em cada PP. As coletas
de 4 h permitem identificar a presença de anofelinos e os locais de maior densidade
vetorial relativa que posteriormente serão pesquisadas por 12h para verificação do
pico anofelino, grau de endofagia/ exofagia, endofilia e taxa de picada homem/hora.
Tanto as coletas de 4 h quanto as de 12 h foram divididas em períodos de 60
minutos para avaliação da densidade/hora e comportamento.
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Todos os cuidados adotados pela equipe técnica durante o cadastro de criadouros
e captura de formas imaturas e adultas dos mosquitos Anopheles spp. seguiram as
orientações para mitigação do impacto à saúde dos profissionais, presentes na
Nota Informativa n°06, 2016/CGPN/DEVIT/SVS/MS (BRASIL, 2016). A equipe se
alternou em períodos de uma hora, sentada comodamente para facilitar o processo
de captura. Os profissionais realizaram as coletas dos mosquitos antes que estes
pudessem iniciar sua alimentação. A coleta foi realizada com as pernas cobertas
por meias longas, por meio de capturadores de sucção. Os profissionais
trabalharam devidamente equipados com vestimenta de proteção, como calça
comprida, camisa de manga longa e demais acessórios para diminuir a área de
exposição da pele às picadas, incluindo chapéu protetor. Todos tinham cobertura
vacinal recomendada e serão monitorados trimestralmente por meio de exame da
gota espessa ou teste rápido para malária. As declarações de participação da
equipe são apresentadas no anexo.
As formas adultas de mosquitos coletadas foram acondicionadas em copos
plásticos contendo a identificação do local, data, horário e modalidade de captura.
Após a integralização do horário da coleta os copos eram depositados em caixas
isotérmicas e transportados ao laboratório para identificação, com auxílio de lupa
estereoscópica e chave dicotômica.
Das fêmeas identificadas, 25% foram submetidas a dissecação dos ovários para
avaliação da paridade. Os outros 75% foram montados para posterior
armazenamento em coleção entomológica de referência, a qual servirá como base
para o conhecimento da diversidade de mosquitos locais.
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Figura 18-7 - Técnica para coleta de formas adultas (AHP)

•

Coleta de dados ambientais

Nos PP as coordenadas exatas e as altitudes em relação ao nível médio do mar
foram tomadas com o aparelho GPS marca GARMIN modelo 12, DATUM Sth
Amrcn ‘69. As condições climáticas de temperatura do ambiente (ºC), umidade
relativa do ar (%) no momento da coleta de mosquitos imaturos e adultos foram
registradas com auxílio do aparelho termo higrômetro digital marca ICEL modelo
WM-1850. Nos criadouros pesquisados foram tomadas a temperatura da água,
utilizando-se o termômetro de água marca INCOTERM, e o pH com a técnica de
papel indicativo (escala 0,0 -14,0) da marca WAMA diagnóstica.
•

Identificação das espécies

A identificação específica foi realizada pela observação direta dos caracteres
morfológicos por meio de microscópios estereoscópico e bacteriológico, utilizando
chave dicotômica de identificação (FORATTINI, 2002).
•

Avaliação da Paridade

Para avaliar a idade fisiológica em nível populacional, o que por sua vez constitui
um dado importante na determinação do potencial vetorial de uma população de
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mosquitos, foram utilizados 10% dos espécimes de anofelinos capturados por noite
para dissecação dos ovários para verificação da paridade seguindo a técnica de
Polovodova (DETINOVA, 1962).
•

Tratamento dos dados

As espécies de mosquitos foram analisadas em agrupamento, segundo o ambiente
de ocorrência e as técnicas de coleta. Para análise dos resultados foram utilizados
números absolutos e percentuais, apresentados por meio de quadros e tabelas.
A densidade de formas imaturas de mosquito foi estimada por meio de um Índice
de Criadouro (IC) descrito por BELKIN (1954), conforme segue:
IC = NL / NA x NC
Onde:
NL = Número total larvas de determinada espécie coletada;
NA = Número total de amostras (conchadas);
NC = Número total criadouros positivos.
O índice de positividade de formas imaturas de mosquitos foi estimado pelo número
de criadouros positivos para uma determinada espécie, divididos pelo número total
dos criadouros pesquisados.
Na pesquisa de adultos dentro dos intervalos de 60 minutos pesquisados no
intradomicílio, 15 minutos eram destinados a pesquisa por alados em repouso cujo
percentual em relação ao total capturado configura a endofilia.
O pico anofelino é verificado pelo estudo do horário de maior coleta de vetores. O
grau de endofagia/ exofagia é determinado pelo percentual de capturas atraídas
por AHP nos ambientes intra e peridomiciliares.
A taxa de picada homem/hora é dada pelo total de picadas (no ato da captura de
alados) pelo total de horas de pesquisa.
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•

Notificação no Sistema VETORES_MALÁRIA

Conforme orientações contidas na Portaria SVS-MS n. 1, de 13 de janeiro de 2014
(BRASIL, 2014), as fichas com os dados referentes à captura de Anopheles alados,
imaturos e o cadastro de criadouros foram notificados à Secretaria de Estado da
Saúde do Pará, para inserção das informações no banco de dados
“Vetores_Malária”. As fichas de notificação preenchidas foram:
•

Ficha de cadastro de criadouros – cadastro dos criadouros naturais e
artificiais de solo pesquisados com auxílio de concha entomológica, com ou
sem registro de larvas de Anopheles;

•

Ficha de captura de Anopheles alados – registro das localidades com coletas
noturnas de culicídeos;

•

Ficha de captura de Anopheles larvas – registro dos criadouros pesquisados
com auxílio de concha entomológica (Anexo III).

•

Devido à limitada capacidade operacional dos serviços de saúde, o controle
vetorial deve considerar o comportamento do vetor e as prioridades
epidemiológicas. Diagnóstico e tratamento oportunos são a prioridade dos
programas de controle da malária, sendo o controle vetorial, auxiliar a estes.
O conceito de estratificação epidemiológica deve ser considerado, em
função da carga de doença. Sendo assim, as operações de controle vetorial
não se aplicam a todas as localidades. De acordo com o Guia para Gestão
Local do Controle da Malária, módulo 2 – Controle Vetorial (BRASIL, 2009),
o município deve basear-se no Sistema de Informação de Vigilância
Epidemiológica da Malária (SIVEP_MALÁRIA) no ano anterior, ou nos
últimos doze meses, priorizando as localidades que detenham a maioria de
casos em números absolutos. Os principais indicadores são: IPA e
porcentagem de casos de malária causada por Plasmodium falciparum,
espécie não notificada em Itupiranga. A caracterização entomológica deve
ser avaliada após completar um ciclo de observações entomológicas (quatro
avaliações durante um ano), para subsidiar as ações de controle vetorial.
Conforme informações da Prefeitura Municipal, Itupiranga não conta com
Núcleo de Entomologia. A transmissão de malária no município apresenta
índices muito baixos (IPA 0,1) e os casos notificados nos três anos
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considerados (2015, 2016, 2017) foram transmitidos na área rural. A
pesquisa entomológica encontrou número muito baixo de anofelinos, com
apenas 6 exemplares em intra domicílio, em apenas um dos pontos de
coleta. As informações obtidas no ciclo de coletas serão utilizadas para
avaliação do risco de transmissão e para nortear as medidas de controle.
•

As próximas campanhas estão previstas para setembro e dezembro de
2018.

18.2 Resultados
18.2.1 Identificação, Georreferenciamento e Caracterização de Criadouros
Durante a campanha de campo foram identificados e georreferenciados 11
criadouros em potencial para anofelinos. Os dados ambientais são referentes aos
corpos d’agua no momento da identificação. Seguem abaixo caracterizados
(Figura 18-8):
Criadouro 001 – P08.Entrada gleba nove
•

Coordenada: (S 05.01299/ W049.34313)

•

Tipo: permanente/ córrego

•

(25 m largura x comprimento indeterminado)

•

Área aproximada superfície: indeterminada

•

Finalidade: nenhum.

•

Temperatura da água: 25°C

•

pH: 6,0
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Figura 18-8 - Criadouro 001, Foto: Faial, 2018

Criadouro 002 – P09.Tauri 01
•

Coordenada: (S 05.01244/ W049.34166)

•

Tipo: permanente/ depressão

•

(18 m largura x 71 m comprimento)

•

Área aproximada superfície: 1.278 m2

•

Finalidade: dessedentação animal

•

Temperatura da água: 23,5°C

•

pH: 6,5

Figura 18-9 - Criadouro 002, Foto: Faial, 2018
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Criadouro 003 – P15.Tauri 02
•

Coordenada: (S 05.01474/ W049.33368)

•

Tipo: permanente/ lagoa

•

(20 m largura x 45 m comprimento)

•

Área aproximada superfície: 900 m2

•

Finalidade: dessedentação animal

•

Temperatura da água: 23,5°C

•

pH: 6,5

Figura 18-10 - Criadouro 003, Foto: Faial, 2018

Criadouro 004 – P12.Gleba nove/fazenda
•

Coordenada: (S 05.01292/ W049.33342)

•

Tipo: permanente/ açude

•

(100 m largura x 500 m comprimento)

•

Área aproximada superfície: 50.000 m2

•

Finalidade: dessedentação

•

Temperatura da água: 24°C

•

pH: 6,5
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Figura 18-11 - Criadouro 004, Foto: Faial, 2018

Criadouro 005 – P17.Grota da onça
•

Coordenada: (S 04.99952/ W049.33776)

•

Tipo: permanente/ córrego

•

(20 m largura x comprimento

•

indeterminado)

•

Área aproximada superfície: indeterminada

•

Finalidade: lazer

•

Temperatura da água: 24°C

•

pH: 6,0

Figura 18-12 - Criadouro 005, Foto: Faial, 2018
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Criadouro 006 – P20.Caminho do cupu
•

Coordenada: (S 04.99438/ W049.33889)

•

Tipo: permanente/córrego

•

(5 m largura x comprimento indeterminado)

•

Área aproximada superfície: indeterminada

•

Finalidade: dessedentação animal

•

Temperatura da água: 24°C

•

pH: 6,0

Figura 18-13 - Criadouro 006, Foto: Faial, 2018

Criadouro 007 – P10.Tauri03
•

Coordenada: (S 05.01180/ W049.21077)

•

Tipo: temporário/ charco

•

(15 m largura x 20 m comprimento)

•

Área aproximada superfície: 150 m2

•

Finalidade: nenhum

•

Temperatura da água: 24°C

•

pH: 6,0
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Figura 18-14 - Criadouro 007, Foto: Faial, 2018

Criadouro 008 – P11. Tauri04
•

Coordenada: (S 05.00335/ W049.33425)

•

Tipo: permanente/ depressão (60 m largura x 150 m comprimento)

•

Área aproximada superfície: 9.000 m2

•

Finalidade: nenhum

•

Temperatura da água: 24°C

•

pH: 6,0

Figura 18-15 - Criadouro 008, Foto: Faial, 2018
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Criadouro 009 – P16. Tauri05/rapina
•

Coordenada: (S 05.00343/ W049.33436)

•

Tipo: temporário/ charco

•

(5 m largura x 20 m comprimento)

•

Área aproximada superfície: 100 m2

•

Finalidade: nenhum

•

Temperatura da água: 24ºC

•

pH: 6,5%

Figura 18-16 - Criadouro 009, Foto: Faial, 2018

Criadouro 010 – P18. Tauri06/ açude cupu
•

Coordenada: (S 04.99809/ W049.33859)

•

Tipo: permanente/ artificial/ escavação

•

(35 m largura x 70 m comprimento)

•

Área aproximada superfície: 2.450 m2

•

Finalidade: dessedentação

•

Temperatura da água: 23°C

•

pH: 6,0
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Figura 18-17 - Criadouro 010, Foto: Faial, 2018

Criadouro 011 – P19. Tauri07
•

Coordenada: (S 04.99591/ W049.34055)

•

Tipo: temporário/ charco

•

(dimensão indeterminada)

•

Área aproximada superfície: indeterminada

•

Finalidade: nenhum

•

Temperatura da água: 20°C

•

pH: 6,0

Figura 18-18 - Criadouro 011, Foto: Faial, 2018
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18.2.2 Pesquisa Larvária
Para a pesquisa larvária foram inspecionados os 11 potenciais criadouros. Apenas
2 (18%) foram positivos para a coleta de formas imaturas de mosquitos anofelinos.
Os dados ambientais da temperatura e pH são referentes ao ambiente aquático no
momento da coleta. A densidade de formas imaturas foi determinada por espécie
pelo Índice de Criadouro (IC). Resultados seguem expressos no Quadro 18-1.
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Quadro 18-1 - Resultado da Pesquisa Larvária em criadouros potenciais para culicídeos do gênero Anopheles realizada no município de Itupiranga/
PA no período de 20 de maio a 01 de junho de 2018.
CRIADOURO

RESULTADOS IDENTIFICAÇÃO LARVÁRIA E
DENSIDADE

PESQUISA LÁRVARIA

C

T
(°C)

pH

Pontos
pesquisados

Total de
conchadas

001

25

6

12

002

23,5

6,5

003

23,5

004

25

Pontos
positivos

Conchadas
positivas

Resultado
pesquisa

Espécie

n°
larva

n° pupa

IC

108

0

0

negativo

-

-

-

-

12

108

0

0

negativo

-

-

-

-

6,5

12

108

0

0

negativo

-

-

-

-

6,5

12

108

06

08

positivo

Anopheles darlingi

06

0

0,75

Anopheles, rondoni

02

0

0,25

005

24

6

12

108

0

0

negativo

-

-

-

-

006

24

6

12

108

0

0

negativo

-

-

-

-

007

23

6

12

108

0

0

negativo

-

-

-

-

008

24

6

12

108

0

0

negativo

-

-

-

-

009

24

6

12

108

0

0

negativo

-

-

-

-

010

25

6

12

108

12

21

positivo

Anopheles darlingi

19

0

0,90

Anopheles rondoni

02

0

0,09

-

-

-

-

011

23

6

12

108

0

0

negativo

C – Criadouro; T – Temperatura; IC – Índice de Criadouro.
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Na pesquisa larvária realizada nos 11 criadouros identificados, apenas dois foram
positivos para a presença de formas imaturas de anofelinos. Ressalta-se que
ambos apresentaram espécimes de Anopheles darlingi e Anopheles rondoni. O
índice de positividade nos criadouros foi de 0,18 para ambas espécies identificadas.
18.2.3 Pesquisa De Alados e Índices Entomológicos
Para a pesquisa de adultos de mosquitos foram realizadas capturas com AHP nos
três PP e suas adjacências, assim determinados:
•

PP1 gleba Cajazeiras

DATA

HORÁRIO

LOCAL

RESULTADO

21/05/2018

18:00 - 22:00

PP1 (S05.01292/ W049. 33342)

POSITIVO

23/05/2018

18:00 - 22:00

PP1 (S05.01291/ W049. 33281)

NEGATIVO

26/05/2018

18:00 - 06:00

PP1 (S05.01292/ W049. 33342)

POSITIVO

•

PP2 comunidade Tauiri

DATA

HORÁRIO

LOCAL

RESULTADO

21/05/2018

18:00 - 22:00

PP2 (S05.00140/ W049.33445)

NEGATIVO

23/05/2018

18:00 - 22:00

PP2 (S05.00132/ W049. 33675)

NEGATIVO

28/05/2018

18:00 - 06:00

PP1 (S05.00132/ W049. 33675)

NEGATIVO

•

PP3 campo de futebol

DATA

HORÁRIO

LOCAL

RESULTADO

25/05/2018

18:00 - 22:00

PP3 (S05.01318/ W049.33263)

NEGATIVO

25/05/2018

18:00 - 22:00

PP3 (S04.99952/ W049. 33758)

NEGATIVO

27/05/2018

18:00 - 06:00

PP3 (S04.99952/ W049. 33758)

NEGATIVO

Durante a coleta de adultos a temperatura do ar variou entre 22,2 ⁰C e 26,5⁰C e a
umidade relativa do ar apresentou mínima de 79% e máxima de 87%.
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Apenas o PP1 gleba Cajazeiras apresentou resultado positivo para a pesquisa de
alados em uma das capturas de 4 h e na captura de 12 h. A pesquisa revelou a
presença de apenas duas espécies que foram Anopheles darlingi e Anopheles
rondoni, sendo que apenas a primeira tem importância médico-sanitária por ser o
principal vetor da cadeia de transmissão da malária.
Os quadros a seguir apresentam os resultados por hora de captura nos ambientes
intra e peridomiciliares pesquisados.
Quadro 18-2 - Resultado da captura positiva de 4h realizada no PP1 em 21 de maio de 2018,
na gleba Cajazeiras, Itupiranga/ PA.
ESPECIMES POR AMBIENTE
HORÁRIO

18:00 - 19:00

INTRADOMICILIO

PERIDOMICILIO

Espécie

Quantidade

Espécie

Quantidade

Anopheles darlingi

03

Anopheles darlingi

17

Anopheles rondoni

05

19:00 - 20:00

Anopheles rondoni

01

Anopheles rondoni

01

20:00 - 21:00

-

-

Anopheles darlingi

01

21:00 - 22:00

-

-

-

-

Quadro 18-3 - Resultado da captura positiva de 12h realizada no PP1 em 26 de maio de 2018,
na gleba Cajazeiras, Itupiranga/ PA.
ESPECIMES POR AMBIENTE
HORÁRIO

18:00 - 19:00

INTRADOMICILIO

PERIDOMICILIO

Espécie

Quantidade

Espécie

Quantidade

-

-

Anopheles darlingi

06

Anopheles rondoni

02

19:00 - 20:00

Anopheles darlingi

02

-

20:00 - 21:00

-

-

Anopheles darlingi

03

21:00 - 22:00

-

-

Anopheles darlingi

01

22:00 - 23:00

-

-

Anopheles darlingi

01
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ESPECIMES POR AMBIENTE
HORÁRIO

INTRADOMICILIO

PERIDOMICILIO

Espécie

Quantidade

Espécie

Quantidade

23:00 - 24:00

-

-

Anopheles rondoni

01

24:00 - 01:00

-

-

-

-

01:00 - 02:00

-

-

-

-

02:00 - 03:00

-

-

-

-

03:00 - 04:00

-

-

Anopheles darlingi

01

04:00 - 05:00

-

-

-

-

05:00 - 06:00

-

-

-

-

A pesquisa de 12 h revelou um pico anofelino no primeiro horário (18 h às 19h) no
qual 47% dos espécimes foram capturadas. A pesquisa da endofilia foi negativa e
seu resultado pode ser corroborado pelo baixo grau de endofagia que na pesquisa
foi de aproximadamente 12%.
A taxa de picada homem/hora foi de 0,5 no intradomicílio e 3,75 no peridomicilio,
considerando-se que cada bateria de coleta por AHP era realizada por um técnico
por ambiente.
Os ovários de 25% das fêmeas de Anopheles darlingi capturadas na pesquisa de
12h foram dissecados para avaliação da paridade. Todos os ovários apresentaram
caráter multíparo.

18.3 Indicação das Medidas de Controle Vetorial
Entre as espécies de mosquitos do gênero Anopheles coletados neste
levantamento foi registrada a ocorrência de Anopheles darlingi, a principal espécie
vetora de plasmódios para os seres humanos, e Anopheles rondoni, cujo grupo não
apresenta importância médica no ciclo de transmissão da malária.
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A pesquisa de criadouros potenciais apresentou apenas dois corpos d’agua
positivos para larvas de anofelinos. O primeiro (criadouro 004) localiza-se nas
proximidades do PP1 em um açude presente na sede da fazenda situada na gleba
Cajazeiras, lote 09. O açude é permanente e armazena água para dessedentação
de gado. Recomenda-se limpeza da borda do açude e da vegetação imersa e
flutuante para redução de possíveis pontos de reprodução anofelina. Ademais, a
presença do rebanho confinado presente na fazenda pode atuar como uma barreira
natural por ser uma fonte próxima de alimentação para as formas adultas. Isto
inclusive pode ter sido uma das causas da baixa endofagia observada. A instalação
de telas protetoras nas portas e janelas da sede da fazenda e residências próximas
e uso de mosquiteiros pode mitigar o risco da picada de vetores. A avaliação do
pico anofelino revelou que o horário das 18 às 20 h é o mais crítico para picadas.
Desse modo, o uso de repelentes e de vestimentas como calcas compridas e
camisas com mangas longas podem reduzir o contato com o vetor.
O segundo corpo d’agua positivo fica nas adjacências do PP3 (criadouro 010),
próximo ao campo de futebol onde provavelmente será instalado o canteiro de
obras para assentamento dos trabalhadores. O criadouro é uma escavação para
acúmulo de água para dessedentação animal e apresentou formas imaturas em
100% dos pontos de pesquisa com conchadas. Apesar disso, na sua área de
influência não foram encontrados alados nas pesquisas de 4 h e 12 h. As
recomendações para mitigação do risco da transmissão da malária são os mesmos
aplicados para o criadouro 004.
De modo geral, em função da presença de criadouros em potencial nas adjacências
dos três PP, a identificação de formas imaturas em criadouros na área de influência
dos PP1 e PP3 e a detecção de formas aladas no PP1, sugere-se ações de manejo
ambiental para redução de locais para reprodução e o monitoramento continuo do
vetor Anopheles darlingi, principalmente em função de eventuais alterações
ambientais que poderão ocorrer na ADA do empreendimento.
As ações de prevenção da malária contam ainda com orientações que devem ser
repassadas à comunidade local (Vila Santa Terezinha do Tauri) quanto à
identificação dos sintomas de malária, indicação do uso de medidas de proteção
individual e familiar, proteção dentro de suas casas com a utilização de
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mosquiteiros, medidas de limpeza e drenagem de potenciais criadouros de formas
imaturas de mosquitos e horários em que os mosquitos costumam picar as
pessoas.
Além destas medidas torna-se imprescindível a pesquisa por plasmódios, bem
como constante monitoramento para todas as pessoas que vierem desenvolver
atividades na ADA visando mitigar o risco do fluxo da malária na região haja visto
a identificação do vetor.

18.4 Equipe Técnica de Campo
Coordenação:
•

Bernardo Cardoso

•

Paoola Vieira

Equipe:
•

Arnaldo da Silva Fayal

•

Antonilde M. Arruda Sá

•

Ivan Guimarães Lopes

•

Odinei de Paiva Pinto
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18.6 Anexos

Anexo II.

Declarações de Participação de Equipe

Anexo III.

Fichas de Captura
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