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7.4.3.1.4 Estudos para os municípios de Itaituba e Trairão: Caracterização das
sedes municipais.
Na organização espacial-urbana e societária que constitui a ADA, destacam-se as
sedes municipais de Itaituba, em especial, e Trairão. A primeira, historicamente,
formou-se a partir de um entreposto comercial das chamadas “drogas do sertão”,
ainda no século XIX, e teve seu processo de ocupação fortemente influenciado pelo
desenvolvimento da atividade garimpeira, transformando-se, na década de 1970, no
principal centro de apoio para as atividades de garimpo da região. Atualmente,
conforma o maior núcleo urbano regional que polariza as redes de cidades e
nucleações implantadas ao longo das rodovias, BR-230 e BR-163, assim como as
áreas ribeirinhas, conforme amplamente apontado nos itens anteriores deste
diagnóstico.
A segunda, cujo município foi emancipado politica e administrativamente de Itaituba
em dezembro de 19911, teve o início de ocupação de seu atual território nos anos de
1970, com a abertura do ramal sul da BR-163, resultado da pressão dos colonos sobre
o INCRA, visando à habilitação de uma área onde se poderiam instalar equipamentos
sociais e estabelecimentos comerciais, constituindo um centro de apoio aos
assentamentos rurais ao longo dessa rodovia federal.
A caracterização dessas sedes municipais, apresentada nos textos a seguir, visa
atender ao preconizado no item 5.4.5 dos Termos de Referência do IBAMA que
instruem o presente diagnóstico. Apoia-se em dados oficiais disponíveis nos órgãos
federais, estaduais e municipais, bibliografia específica sobre cada município, assim
como informações diretamente colhidas em campo. Além de seu histórico de
ocupação, são apresentados aspectos populacionais, econômicos, o uso e ocupação
do solo, equipamentos e serviços públicos, bem como a estrutura administrativa de
Itaituba e de Trairão. Particular atenção é dada para a caracterização das
infraestruturas e serviços de saneamento ambiental presentes em cada cidade,
conforme solicitado no TR acima citado.

1

Ver Diagnóstico da AII do EIA do AHE São Luiz do Tapajós – vol 1/ pag 59.
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7.4.3.1.4.1 Cidade de Itaituba
Itaituba localiza-se na mesorregião Sudoeste do estado do Pará, microrregião
município de Itaituba, região conhecida como “Zona Fisiográfica do Rio Tapajós”. O
município possui como coordenadas geográficas 04°16’34’’ de latitude Sul e 55°59’06’’
de longitude WGr, e confronta ao norte com o município de Aveiro, a leste com os
municípios de Altamira, Rurópolis, Novo Progresso e Trairão, ao sul com o município
de Jacareacanga e a oeste com os municípios de Jacareacanga e Maués.

Figura 7.4.3.1.4.1/01 - Localização da cidade de Itaituba no município de Itaituba.
FONTE: Prefeitura de Itaituba, Plano Diretor Participativo de Itaituba, 2013

A cidade de Itaituba localiza-se na margem esquerda do rio Tapajós, tendo como
acesso viário terrestre principal a rodovia Transamazônica – BR- 230; por meio fluvial
através da hidrovia do Tapajós, acessada pelo Terminal Hidroviário de Itaituba e por
meio aéreo pelo Aeroporto Regional de Itaituba.
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Figura 7.4.3.1.4.1/02 - Vista aérea da cidade de Itaituba
FONTE: http://www.aondefica/Itaituba

7.4.3.1.4.1.1 Histórico de ocupação
A cidade de Itaituba ocupa hoje a área de uma antiga aldeia de índios Munduruku,
sendo que os primeiros registros de uma nucleação com a mesma denominação
datam de 1812, pois constam na relação de viagem de Miguel João de Castro pelo rio
Tapajós, e se referem a um entreposto comercial das chamadas “drogas do sertão”
(ervas medicinais, cacau, canela, cravo, castanha e guaraná, entre outras), cujo
desbravador e fundador foi o tenente-coronel Joaquim Caetano Corrêa.
Com a Cabanagem e os acontecimentos ocorridos no período, fundou-se a Brasília
Legal, em 1836, como posto de resistência, à margem esquerda do rio Tapajós.
Conforme Ferreira Penna, em 1836, Itaituba era um aldeamento de índios, da
dependência do Grão Pará, para onde foi enviado um pequeno destacamento. Dentre
os nomes que a história pode destacar para o município, menciona-se o do tenenteVOLUME 17
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coronel Joaquim Caetano Corrêa, por ter sido um precursor do desbravamento da
região tapajônica, sendo considerado, inclusive, o fundador do município, como já
mencionado. Até 1853, Itaituba dependeu da freguesia de Pinhel, passando,
posteriormente, para a jurisdição de Boim. Em 1856, Itaituba tornou-se vila, cuja
instalação ocorreu em 1857.
Todos os municípios, na bacia do rio Tapajós, resultaram do desmembramento do
território do município de Santarém, criado em 1754, com as subsequentes
subdivisões em outros municípios ao longo do tempo.
Em 1935, o município de Itaituba foi criado a partir do desmembramento de parte do
território de Santarém. Em 1991, o município de Itaituba, por sua vez, foi subdividido
para a criação de três novos municípios: Trairão, Novo Progresso e Jacareacanga.
No caso específico da região de Itaituba, o processo de ocupação do território foi
fortemente influenciado pelo desenvolvimento da atividade garimpeira, basicamente do
ouro. Tanto que, na década de 1970, a sede municipal de Itaituba transformou-se no
principal centro de apoio para as atividades de garimpo da região.
7.4.3.1.4.1.2 Dados demográficos
A cidade de Itaituba teve um lento crescimento demográfico desde sua implantação,
no século XIX, até os anos 1970, quando se verifica um aumento significativo de sua
população, fruto de um intenso processo migratório direcionado por vários fatores de
atração já apresentados no diagnóstico da AII, ou seja, pela construção das rodovias
Transamazônica (BR-230) e Santarém-Cuiabá (BR-163), pela política de colonização
das áreas na Fronteira Amazônica, e pela expansão da atividade do garimpo de ouro,
principal atividade econômica municipal após os anos 1980.
Foi durante o período de maior atividade do garimpo, com a movimentação na
economia local, que Itaituba assistiu o auge de seu crescimento demográfico ao
mesmo tempo em que a explosão da pobreza e da violência se manifestou.
Após o declínio da exploração do ouro, a cidade viu surgir novos empreendimentos
ligados ao setor agropecuário e madeireiro. Atualmente Itaituba agrega um setor de
serviços relativamente diversificado e especializado – educação, saúde, financeiro etc.
– e, por concentrar também várias atividades de alcance regional, é considerada um
dos centros sub-regionais do Pará (IBGE, 2008).
Segundo o censo demográfico (CD) de 2010, Itaituba é o 14º maior município em
volume populacional do Pará – 97.493 habitantes2 e na sua área urbana (distrito sede)
2

IBGE, Censo Demográfico 2010.
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verificou-se uma população de 72.322 habitantes3, conforme a Fundação Nacional de
Saúde (Quadro 7.4.3.1.4.1.2/01). Essa população está distribuída em 19 bairros
representados, em sua maioria, na Figura 7.4.3.1.4.1.2/01.
Quadro 7.4.3.1.4.1.2/01 - Número de prédios e habitantes por bairros na cidade de Itaituba.
Bairros

Número de
prédios

Número de
terrenos baldios

Numero de habitantes

Bairro da Paz

482

29

1.400

Bela Vista

3.460

113

9.799

Bom Remédio

4.142

150

15.588

Bom Jardim

536

71

1.986

Boa Esperança

524

31

1.218

Comercial

1.687

32

2.525

Floresta

1.629

126

5.814

Jardim das Araras

1.720

168

6.915

Jardim Aeroporto

605

110

2.300

Jardim Tapajós

538

123

1.610

Liberdade

1.676

124

5.910

Maria Madalena

192

60

1.368

Nova Itaituba

501

91

1.591

N.Sra Perpétuo Socorro

890

40

2.540

Piracanã

654

122

3.070

São José

745

57

1.970

São Tomé

354

56

1.447

São Francisco

636

98

2.184

Santo Antônio

1.005

108

3.087

Total

21.976

1.709

72.322

FONTE: Fundação Nacional de Saúde 2010.

3

De acordo com o IBGE, Censo Demográfico a população urbana de Itaituba em 2010 era de 70.682 habitantes.
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Figura 7.4.3.1.4.1.2/01 - Bairros da Cidade de Itaituba
FONTE: Prefeitura de Itaituba, Plano Diretor Participativo de Itaituba, 2013.

Ao focar sua tendência de crescimento recente verifica-se que Itaituba apresenta taxas
de crescimento da população urbana de 0,9% a.a. e, com relação à população rural,
um decréscimo de -1,2% a.a. O Gráfico 7.4.3.1.4.1.2/01 apresenta a taxa de
crescimento da população urbana e rural de Itaituba de 1970 a 2010, incluindo na
população urbana também os moradores das demais sedes distritais do município,
além do distrito sede.

Gráfico 7.4.3.1.4.1.2/01 - Taxa de crescimento da população urbana e rural / Itaituba agregado
1970/80, 1980/91, 1991/00 e 2000/10
FONTE: Diagnóstico do Meio Socioeconômico da AII do AHE São Luiz do Tapajós, vol 1 pag 66 apud
Fundação IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.
VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 6
Revisão: 0

Fica nítido que o crescimento diferencial entre população urbana e rural favoreceu a
concentração da população em áreas urbanas em detrimento das áreas rurais.
O ano de 2010 marcou a passagem na predominância de residência da população
para as áreas urbanas do agregado de Itaituba que registrou um grau de urbanização
de 64,5%.
Os dados desagregados considerando apenas Itaituba mostram que neste município o
seu grau de urbanização em 2010 alcançou a taxa de 72,5%, ou seja,
significativamente superior à média da área4.
7.4.3.1.4.1.3 Atividades econômicas urbanas
A sede municipal de Itaituba exerce as funções de polo, posição na hierarquia urbana
regional que foi adquirida no decorrer dos sucessivos ciclos da economia (borracha,
colonização dirigida, economia garimpeira e exploração madeireira), sendo que
apenas neste último se verificou a implantação de unidades industriais - inúmeras
serrarias e número significativo de indústrias madeireiras de maior porte. Vale
ressaltar que essas unidades foram instaladas preferencialmente nas proximidades do
perímetro urbano e na vizinha sede distrital de Miritituba.
As atividades industriais de transformação mineral se localizam em nucleações rurais
em maior ou menor grau afastadas da sede urbana, o mesmo se verificando com a
maioria das pequenas unidades agroindustriais – matadouros, frigoríficos, palmiteiras,
farinheiras etc. Em relação à produção de insumos para a construção civil, foram
identificadas quatro olarias de porte médio e outras de pequeno porte no entorno da
cidade. A produção de peças oscila entre 170.000 a 200.000 tijolos de seis furos e
18.000 a 20.000 telhas planas, verificando-se um aumento considerável na produção
na última década.
Existem aproximadamente 430 estabelecimentos comerciais na cidade. O comércio é
bastante diversificado, tanto no setor varejista, com no atacadista, apresentando um
polo de função regional, rivalizando-se com o comércio de Santarém, só perdendo em
tamanho e movimento para o de Belém. Desse modo a atividade econômica da sede
municipal de Itaituba é fortemente centrada no terciário, com importante participação
de diversas instâncias do setor público.
Vale observar que no âmbito municipal a Administração Pública respondia por 36,8%
dos empregos formais em 2010, igualando-se nesse aspecto às atividades terciárias
do setor privado (Comércio 25,0% e Serviços 10,7%). Observa-se, nesse sentido, que
4

Ver Diagnóstico do Meio Socioeconômico da AII do AHE São Luiz do Tapajós, vol1 pag. 67.
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entre os Serviços, tem maior relevo aqueles prestados pelo Poder Público e voltados
para a assistência social, saúde e educação – a cidade atua como polo cultural e
educacional em todos os níveis de ensino, e de atenção à saúde. Entre os serviços
privados, destacam-se as atividades imobiliárias e de prestação de serviços às
empresas, alojamento, alimentação e intermediação financeira. Nesse último
segmento Itaituba conta com agências bancárias (em um total de 5) das seguintes
instituições: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado do Pará,
Banco da Amazônia e Bradesco, sendo digno de nota o fato de que apenas uma
dessas instituições pertence ao setor privado.
É evidente, portanto, que a grande função econômica da cidade de Itaituba é a de
praça comercial de importância regional, sendo que grande parte das unidades locais
é voltada para essa atividade.
7.4.3.1.4.1.4 Infraestrutura urbana
•

Energia Elétrica

A energia elétrica consumida em Itaituba é gerada pela Eletronorte, na Hidroelétrica de
Tucuruí. Sua distribuição é feita pela concessionária Centrais Elétricas do Pará S.A.CELPA, a partir da subestação rebaixadora de Itaituba, localizada no bairro Floresta
(Figura 7.4.3.1.4.1.4/01).
A CELPA, na cidade de Itaituba, atende com energia elétrica 98,8% dos domicílios
particulares permanentes (DPP), ficando as “outras fontes de energia elétrica”
responsáveis por 0,2% da energia fornecida na área urbanizada da sede municipal. A
distribuição atende praticamente a totalidade dos domicílios, com exceção de alguns
assentamentos precários localizados no Bairro da Paz, conforme apresentado no
Gráfico 7.4.3.1.4.1.4/01.
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Gráfico 7.4.3.1.4.1.4/01 - Percentual de Atendimento de Energia Elétrica no Município de
Itaituba
FONTE: CELPA 2010 apud Diagnóstico do Meio Socioeconômico da AII do AHE São Luiz do Tapajós, vol
2 pag 18

Figura 7.4.3.1.4.1.4/01 - Mapa de Distribuição da Energia Elétrica na Sede Municipal de
Itaituba
FONTE: Prefeitura de Itaituba, Plano Diretor Participativo de Itaituba, 2013 - CELPA-2006.
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•

Iluminação Pública

A cidade de Itaituba tem em suas vias 5.820 pontos de iluminação pública, com
grande problema de manutenção, estima-se a necessidade de troca de quase a
totalidade das lâmpadas e a reposição de luminárias. A prefeitura tem por meta a
implantação de 6.000 novos pontos de iluminação até 2017, conforme informado pela
Diretoria de Iluminação Pública.
Ainda, segundo a Diretoria de Iluminação Pública, a municipalidade vem buscando
implantar programas para racionalização e conservação de energia elétrica, bem como
de expansão e melhoria dos serviços, conforme abaixo relatado.
Programa Procel
O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) promove a
racionalização da produção e consumo de energia elétrica, para combater o
desperdício e reduzir os custos e os investimentos setoriais, aumentando a eficiência
energética.
Criado em 1985 pelos Ministérios de Minas e Energia e da Indústria e Comércio, é
executado pela Eletrobrás. Utiliza recursos da empresa, da Reserva Global de
Reversão (RGR) – fundo federal constituído com recursos das concessionárias – e de
entidades internacionais.
O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) tem como meta a
troca de 10.000 lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes para pessoas
carentes de área de invasão e de baixa renda, assim como a troca de 5 mil geladeiras
em convênio com a concessionária elétrica do estado do Pará, tendo como fonte de
recursos os governos federal, do estado do Pará e municipal.
Programa de Eficientização de Iluminação Pública
Revitalizar o sistema de iluminação pública por meio da troca de luminárias e
lâmpadas existentes por equipamentos modernos e de alta luminosidade e de fluxo
luminoso, com baixo consumo de energia elétrica.
Projeto Reluz
O objetivo do Reluz é promover o desenvolvimento de sistemas eficientes de
iluminação pública, valorizar espaços públicos e melhorar as condições de segurança
e qualidade de vida nas cidades brasileiras. Para assegurar esses requisitos, deverão
ser utilizadas tecnologias novas e mais eficientes, observando os princípios de
VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 10
Revisão: 0

conservação de energia e as normas técnicas específicas vigentes, além dos critérios
técnicos e econômicos estabelecidos pelo Reluz.
Visa expandir o sistema de iluminação pública a áreas ainda não beneficiadas, se
necessário com reforço da rede de média e baixa tensão. Os novos sistemas devem
atender aos critérios de eficiência energética.
Ações da Coordenadoria 2013 – 2017
Instalação de CALL CENTER com uma linha telefônica fixa, para atendimento às
reclamações destinadas ao sistema de iluminação pública do município.
Manutenção e revitalização de 6.300 pontos do sistema de iluminação pública
municipal.
Ampliar o programa Luz Para Todos, por meio de criação de setor específico
capacitado, com técnicos e logística, aumentando a oferta de eletrificação rural.
Aumentar a frota de viatura do setor de iluminação pública, atendendo a sede e os
distritos do município aplicando a manutenção preventiva corretiva e definitiva.
Ampliação do sistema de energia elétrica do município em 6.000 pontos.
Construção, melhoria, expansão e adequação de nível de tensão no fornecimento de
energia elétrica da sede de Itaituba.
Bairros a serem atendidos na sede municipal:
Verde Amarelo
Jardim Queiroz
Novo Paraíso III
Vitória Régia III
Vale do Tapajós III
Revitalização com recuperação das Praças:
Praça do Km 5
Praça do Aeroporto
Praça do Cidadão
Praça Inácio Alves Cardoso
Praça Celso Mateus
Praça do Congresso
Praça do Centenário
Praça da Orla
Praça das Casas Populares
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•

Mobilidade
−

Rede Rodoviária

A cidade é acessada pela BR-230 – rodovia Transamazônica (Foto 7.4.3.1.4.1.4/01),
concebida e implantada pelo governo federal no âmbito do Plano de Integração
Nacional (PIN), com início na década de setenta do século passado.
Por não ser pavimentada no estado do Pará (apresenta apenas pequenos trechos
pavimentados), o trânsito na rodovia Transamazônica é difícil nas épocas de chuva na
região. Esta rodovia garante o acesso, com alguma precariedade no período chuvoso,
às cidades Marabá e Altamira, no estado do Pará. Por meio da BR-163, com
entrocamento com a BR-230 a 30 km de Itaituba, junto à sede distrital de Campo
Verde, permite a ligação a Santarém e às cidades do norte do Mato Grosso, além das
capitais estaduais: Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco.

Foto 7.4.3.1.4.1.4/01 - Vista da rodovia Transamazônica, BR-230, na cidade de Itaituba
FONTE: Google Earth/ B. Peregovich / 26.05.2013 13h40m

A transposição do rio Tapajós é feita entre a sede distrital de Miritituba e a sede
municipal de Itaituba por serviço de balsas concessionado pela ANTAQ – Agência
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Nacional de Transportes Aquaviáriosi5, DNER, que opera com duas balsas, tendo duas
de reserva (Foto 7.4.3.1.4.1.4/02 e 7.4.3.1.4.1.4/03). Segundo o encarregado do
serviço, a média diária de veículos transportados foi 250 em 2013; no período de
verão esta média aumentou para 300 veículos. Observou-se que houve um aumento
de quase 100% dos veículos transportados de 2011 para 2012 e há a expectativa
desta média ser ultrapassada em 2013, fato que já indicou a necessidade de operar
mais duas balsas neste verão. A travessia de passageiros é realizada pelas balsas,
sem cobrança de tarifa, ou por serviço privado de lanchas com a tarifa de R$ 2,00 por
passageiro. A tarifa cobrada pelas balsas varia em função do tipo de veículo, conforme
pode ser visto no Quadro 7.4.3.1.4.1.4/01.

Foto 7.4.3.1.4.1.4/02 - Rampa de acesso à balsa em Itaituba
FONTE: CNEC WorleyParsons, janeiro de 2013

5

Outorga concedida a Empresa Brasileira de Navegação Rodonave Navegações Ltda – Resolução n°
1.890, de 08 de dezembro de 2010, Termo de Autorização n° 712, de 08 de dezembro de 2010.
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Quadro 7.4.3.1.4.1.4/01 - Tarifas do serviço de travessia da balsa Itaituba/Miritituba.
Tarifas

Tipo de veículo

Preços (R$)

Automóveis pequenos

18,00

Automóveis médios

24,00

Caminhão ¾ (vazio)

28,00

Caminhão ¾ (carregado)

38,50

Caminhão Toco (vazio)

36,50

Caminhão Toco (carregado)

45,00

Caminhão Truk (vazio)

60,00

Caminhão Truk (carregado)

77,00

Carreta (vazia)

93,50

Carreta (carregada)

115,00

Carreta BI Treem Julieta (vazia)

97,00

Carreta BI Treem Julieta (carregada)

130,00

Ônibus

60,50

Trator Isquid

77,50

Trator de Pneu ou Gerico ou Agrícola

46,50

Moto

6,00

Animal e Bicicleta

3,00

Carregadeira BW 20 ou 966 ou BW.30 etc

77,50

Moto Carreta

8,00

Automóvel com Reboque

22,00

FONTE: Tabela junto ao guichê de pagamento. Itaituba, janeiro, 2013.
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Foto 7.4.3.1.4.1.4/03 - Vista da lancha de passageiros e da balsa de veículos em Miritituba.
FONTE: CNEC WorleyParsons, janeiro de 2013

−

Rede Fluvial

Como já apresentado anteriormente, no capítulo relativo à AII, há uma linha regular de
navegação de carga e passageiros entre Itaituba e Santarém, que utiliza o rio Tapajós,
o qual apresenta excelente navegabilidade neste trecho.
A estrutura de apoio de embarque e desembarque é o terminal hidroviário de Itaituba
(Foto 7.4.3.1.4.1.4/04), construído em 1999 pelo governo do estado do Pará e o porto
de Miritituba. A Foto 7.4.3.1.4.1.4/05 ilustra o tipo de embarcação utilizado no
transporte intermunicipal de passageiros. O terminal hidroviário pelo seu uso intenso
já apresenta problemas estruturais e necessidade de manutenção emergencial.
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Foto 7.4.3.1.4.1.4/04 - Vista do Terminal
Hidroviário de Itaituba.

Foto 7.4.3.1.4.1.4/05 - Barco de navegação
regional, oriundo de Aveiros.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Neste porto de Itaituba, onde se faz a travessia do Tapajós - Itaituba/Miritituba,
também é possível embarcar para outros roteiros (Fotos 7.4.3.1.4.1.4/06 a 08).

−
Foto 7.4.3.1.4.1.4/06 – Embarcadouro de Itaituba
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013
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−
Foto 7.4.3.1.4.1.4 /07 – Detalhe do píer de embarque e desembarque de Itaituba.
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

−
Foto 7.4.3.1.4.1.4/08 – Voadeira transportando passageiros de Itaituba a Miritituba
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

Na sede municipal de Itaituba há agências de transporte e turismo (Fotos
7.4.3.1.4.1.4/09 e 10) que comercializam as passagens para diversas localidades. O
fluxo principal é Itaituba/Santarém e Santarém/Itaituba com paradas em diversos
locais, com barcos maiores que têm capacidade para até 300 pessoas. Essas viagens
VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 17
Revisão: 0

são diárias, porém não há escala fixa das empresas que prestam o serviço: as
mesmas combinam entre si as viagens a cada dia e sempre para apenas um barco por
dia.

Foto 7.4.3.1.4.1.4 /09 – Vista da Agência de Navegação na orla de Itaituba e seu interior
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 7.4.3.1.4.1.4 /10 – Cartazes de barco para Manaus e com destino a Santarém.
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

As paradas mais comuns na viajem Itaituba para Santarém são: Barreira, Brasília
Legal, Fordlândia e Aveiro, com preços que variam entre R$ 7,63 e R$ 68,70 (Foto
7.4.3.1.4.1.4/11). Já no trajeto de Santarém a Itaituba as paradas são as mesmas,
porém os valores sofrem alterações, variando entre R$ 38,17 a R$ 68,70.
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−
Foto 7.4.3.1.4.1.4/11 – Tabela de preços de passagens para os diversos
Itaituba e Santarém.

destinos entre

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

Há também embarcações que transportam passageiros a montante (Foto
7.4.3.1.4.1.4/12), a partir da orla de Itaituba, especialmente entre Itaituba e São Luiz
do Tapajós Os trajetos dependem do nível das águas do rio Tapajós e da
disponibilidade dos barqueiros. Essas rotas variam e não há tabelas oficiais nem
vendas em pontos. As negociações são realizadas diretamente entre barqueiros e
passageiros.

−
Foto 7.4.3.1.4.1.4 /12 – Orla de Itaituba com os pequenos barcos que fazem o transporte para
montante.
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013
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−

Aeroporto

Na cidade de Itaituba está implantado o único aeroporto comercial da AII e AID,
Aeroporto de Itaituba (IATA: ITB, ICAO: SBIH), considerado o aeroporto mais
importante da região sudoeste do estado do Pará, sendo classificado como Aeroporto
Regional. Neste aeroporto operam as empresas aéreas: AZUL/TRIP Linhas Aéreas
Brasileiras e a Asta (América do Sul Linhas Aéreas), que ligam Itaituba e região
diariamente às cidades de Santarém, Altamira, Belém e Manaus. Além disso,
empresas de taxi aéreo oferecem voos para sede de distritos e vilarejos mais
afastados do centro urbano da cidade, bem como para os inúmeros garimpos de ouro
da região e municípios vizinhos.
Desde o dia 22 de dezembro de 1997, por meio de convênio, a prefeitura vem
administrando esse aeródromo em parceria com a Infraero, com a lotação de 08
funcionários para este fim.
Ações prioritárias propostas pela administração do aeroporto
Elaboração do Programa de Segurança Aeroportuário para o aeroporto
municipal de Itaituba pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)6
Elaboração com urgência dos Planos de Segurança de todas as empresas.
Renovação do acordo operacional para prevenção e processamento das
ocorrências de incursão em pista com a Infraero, estabelecendo acordo
operacional entre a Área de Navegação Aérea do GNAIH e Área de
Segurança Operacional do aeroporto municipal de Itaituba, com a finalidade
de definir os procedimentos das ocorrências de incursão em pista no
aeródromo de Itaituba.
Capacitar o setor administrativo.
−

Vias urbanas

A cidade de itaituba teve sua ocupação por meio de uma rede ortogonal de vias,
larguras médias de 15 m, sem hierarquização funcional, que se iniciou ao longo do rio
Tapajós, em sua margem esquerda, e alcançou terrenos mais altos acompanhando o
vetor de crescimento da cidade dado pela rodovia Transamazônica, no sentido de
Jacareacanga. Essa rede viária tem como limite, em sua porção nordeste, as áreas
inundáveis do igarapé Piracanã, e no sudoeste a várzea do rio Bom Jardim.

6

Contato já feito pela Prefitura com ANAC (Rio de Janeiro), em 15 de janeiro de 2013.

VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 20
Revisão: 0

As vias centrais são revestidas por pavimentação asfáltica muito precária, sem
drenagem subterrânea, o que dificulta o escoamento das águas pluviais e ocasiona
problemas de alagamento nos momentos de grande precipitação. As Fotos
7.4.3.1.4.1.4/13 e 7.4.3.1.4.1.4/14 apresentam vias pavimentadas na malha urbana.
A partir de uma avaliação feita pela prefeitura de Itaituba em 2013, em todas as ruas e
avenidas da cidade, verificou-se que há a necessidade de obras de asfaltamento e
drenagem de ruas, com uma extensão de 22.458m.
Quanto às ruas já asfaltadas, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura
as mesmas se encontram totalmente esburacadas, sendo necessária sua recuperação
que totaliza mais de 23 km de ruas (Quadro 7.4.3.1.4.1.4/02 e Figura
7.4.3.1.4.1.4/02).

Foto 7.4.3.1.4.1.4/13 - Vista de Itaituba.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.4.1.4/14 – Condição do asfalto,
predominante, nas vias de Itaituba.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Quadro 7.4.3.1.4.1.4/02 - Ruas a serem recuperadas.
RUAS

EXTENSÃO (m)

Rod. Transamazônica (da Coca-Cola à rotatória)

3.275

Av. Nova de Santana, TV. Lauro Sodré, Getúlio Vargas até Vila Nova

1.357

Vila Nova, Hugo de Mendonça, João Pessoa até Nova de Santana

470

Trav. Justo Chermont com a Av. Nova de Santana até 13ª rua

1.230

13ª rua, Trav. João Pessoa e 29ª rua até Minha Casa Minha Vida

4.527

29ª rua esquina com trav. São José, 7ª rua da Liberdade até rua Santa Clara
do Bairro Bom Jardim

4.000

8ª rua da Liberdade, 6ª rua da Liberdade, 7ª rua da Liberdade, 5ª TV.
Liberdade, 3ª rua até à 2ª rua da Liberdade

880

2ª rua Liberdade até à Rodovia Transamazônica

200

Av. Nova de Santana esquina Victor Campos, Av. Dr. Hugo de Mendonça Paz
de Carvalho, Haroldo Veloso, Estrada do Bis até AABB

5.500

Estrada do Bis esquina com a rua das Flores até Rod. Transamazônica

2.110

TOTAL:

23.549

FONTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura 2013
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Figura 7.4.3.1.4.1.4/02 - Mapa das Vias pavimentadas em Itaituba
FONTE: Prefeitura de Itaituba, Plano Diretor Participativo de Itaituba, 2013.

7.4.3.1.4.1.5 Serviços de saneamento ambiental existentes
•

Abastecimento de água

O abastecimento de água na área urbana de Itaituba, em 2010, apresentava um
quadro bastante precário. Dos cerca de 25.000 domicílios particulares permanentes
(DPP), menos de 20% possuíam atendimento por rede geral, sendo a maior parte dos
domicílios abastecidos por água de poço ou nascente na propriedade (Figura
7.4.3.1.4.1.5/01 e Gráfico 7.4.3.1.4.1.5/01).
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Figura 7.4.3.1.4.1.5/01 - Mapa da rede de abastecimento de água na sede de Itaituba
FONTE: Prefeitura de Itaituba, Plano Diretor Municipal/Contécnica Consultoria Técnica – COSANPA,
Projeto Básico e Executivo de Revitalização, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de
Água da Cidade de Itaituba, maio 2010.

O abastecimento de água na cidade de Itaituba é feito de duas formas principais:
−

Rede Geral

De responsabilidade da Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA O primeiro
sistema de abastecimento de água da cidade de Itaituba foi projetado e construído
pela Fundação SESP – Fundação Serviços de Saúde Pública, em 1970, passando a
operar a partir de outubro de 1971. Criou-se através de lei municipal o SAAE – Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, que administrou o sistema por cinco anos, até a
transferência para a COSANPA. Este Sistema, implantado pela FSESP em 1970, foi
projetado para uma população de 7.000 (sete mil) habitantes. O sistema sofreu
ampliações por parte da COSANPA.
−

Captação

A captação do sistema de abastecimento de água é realizada no rio Tapajós, por dois
conjuntos motor-bomba, instalados sobre uma plataforma de madeira (trapiche), com
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70,00m de comprimento e 2,50 m de largura, e aduzidos por uma linha adutora em
tubulação de ferro fundido até a estação de tratamento de água, localizada em área
próxima do local de captação (Foto 7.4.3.1.4.1.5/01).
No final deste trapiche de madeira, está instalada uma bomba de eixo horizontal, com
vazão máxima de 250 m³/h. Entretanto, esta apresentou defeitos em seu
funcionamento, provocando acentuada queda de vazão e está operando com uma
vazão de 180 a 200 m³/h, segundo informações da COSANPA. Outro conjunto motorbomba de eixo vertical também está instalado nesta plataforma, com a finalidade de
manter a captação durante o período em que o nível do rio Tapajós encontra-se
abaixo da linha de sucção da bomba de eixo horizontal. Este conjunto motor-bomba só
é operado em situações especiais ou quando há necessidade de manutenção da
bomba de eixo horizontal.
−

Estação de tratamento

A estação de tratamento de água existente, localizada na rua Hugo de Mendonça,
próximo ao local de captação de água bruta, tem capacidade nominal de tratamento
de 500,00 m³/h, contando com casa de química, unidades de filtração, tanque de
contato, estação elevatória de água tratada, subestação elétrica e escritório de
atendimento ao público e operação do sistema (Foto 7.4.3.1.4.1.5/02).
Atualmente, a ETA funciona 24 horas por dia, com filtração direta. Entretanto, devido o
problema na captação citado anteriormente, a vazão de projeto não é alcançada,
chegando a produzir aproximadamente 200 m³/h de água tratada, acarretando sérios
problemas quanto à continuidade do abastecimento, provocando a intermitência do
fornecimento em alguns bairros.
−

Reservação e elevatória de água tratada

Junto à estação de tratamento de água existem dois reservatórios semienterrados, um
de seção circular, construído pela Fundação SESP, com capacidade para
armazenamento de 290 m³ e outro de seção retangular, com 460 m³.
Também na área da ETA na Rua Hugo de Mendonça, está construído o poço de
sucção de água da estação elevatória, com capacidade para 160 m³.
A estação elevatória com 03 conjuntos elevatórios (02 operação+01 reserva), cada um
com capacidade nominal de 126 m³/h, alimenta os reservatórios elevados R1 e R2,
localizados na travessa Paes de Carvalho e na travessa Justo Chermont,
respectivamente, ambos com capacidade de armazenamento de 227 m³.

VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 25
Revisão: 0

−

Adutora e rede de distribuição de água

Uma adutora de água tratada de 500 MM interliga a estação de tratamento e os
reservatórios elevados R1 e R2, seguindo desde a travessa Paes de Carvalho
interligando ao reservatório elevado R1, seguindo pela Rua Nova de Santana e
travessa Justo Chermont até o reservatório elevado R2, localizado entre as ruas
Quinta e Sexta do bairro Bela Vista.
Devido à baixa produção de água tratada pelos motivos já expostos, o abastecimento
de água passa por um processo de racionamento a fim de poder chegar água
suficiente para atender as necessidades mínimas da população.
Somente parte da cidade é abastecida pelo sistema mantido pela COSANPA. O
reservatório elevado R1 abastece a chamada Zona Baixa 01, recebe e distribui água
de 06:00 às 09:00h e 18:00 às 21:00h, totalizando 06 horas de abastecimento por dia.
O reservatório elevado R2, que distribui água para a Zona Baixa 02 e parte da Cidade
Alta, funciona de 12:00 às 15:00h e 24:00 às 03:00h, num total de 06:00 horas por dia.
(Fotos 7.4.3.1.4.1.5/03 e 7.4.3.1.4.1.5/04).
A malha de distribuição cobre somente esta parte da área urbana, num total de 60
quilômetros de extensão.
O sistema possui 2.148 ligações domiciliares, sendo 443 ativas. O número de
economias é de 2.380, sendo 530 ativas e a população atendida é estimada em 9.188
habitantes.
−

Cacimbas rasas e poços a céu aberto tipo Amazona

A população não atendida pela rede da COSANPA, ou na alternativa do fornecimento
irregular desta, tem como forma de abastecimento o uso de cacimbas e poços, tais
elementos captam a água do lençol freático superficial.
De acordo com parecer do Relatório de Leitura Técnica do Plano Diretor essa água
não é aconselhável para o consumo humano, uma vez que a cidade de Itaituba não
dispõe de rede de esgotamento sanitário. O documento relata que as fossas
comumente são construídas sem nenhum cuidado, fato este que remete à
contaminação do lençol freático.
O Gráfico 7.4.3.1.4.1.5/01 representa a quantidade dos domicilios particulares por tipo
de abastecimento de água. O Quadro 7.4.3.1.4.1.5/01 apresenta a evolução dos
consumidores e do consumo de água por classe de uso.
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Foto 7.4.3.1.4.1.5/01 - Ponto de captação de
água da COSANPA em Itaituba.

Foto 7.4.3.1.4.1.5/02 - Estação de
tratamento de água da COSANPA, Itaituba.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.4.1.5/03 - Reservatório de água
da COSANPA, Centro, Itaituba.

Foto 7.4.3.1.4.1.5/04 - Reservatório de
água da COSANPA, bairro Bela Vista,
Itaituba.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Gráfico 7.4.3.1.4.1.5/01 - Itaituba – Domicílios particulares permanentes, por tipo de
abastecimento de água.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000/2010. Compilação dos dados: Idesp/Sepof.
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Quadro 7.4.3.1.4.1.5/01 - Itaituba: Consumidores e Consumo de Água por Classe 1995-2011.
Residencial
Ano

Consumo
Consumidores
(m³)

Comercial

Industrial

Público

Consumidores

Consumo
(m³)

Consumidores

Consumo
(m³)

Consumidores

Total

Consumo
(m³)

Consumidores

Consumo
(m³)

1995

729

218.328

132

76.440

2

3.600

863

298.368

1996

729

228.388

132

76.440

2

3.600

863

308.428

1998

1.938

169.494

332

54.160

6

3.000

2.276

226.654

1999

1.934

87.704

360

22.095

5

1.350

2.299

111.149

2000

1.934

84.844

360

21.216

5

s/i

2.299

106.060

2001

1.934

77.989

360

48.039

5

s/i

2.299

126.028

2002

1.935

91.455

361

22.626

5

s/i

45

9.024

2.346

123.105

2003

1.959

82.760

370

35.250

5

s/i

45

8.370

2.379

126.380

2004

1.962

82.090

372

35.180

5

s/i

45

8.220

2.384

125.490

2005*

389

7765

111

1.978

31

732

531

10.475

2006

1.683

130.263

271

18.284

2

54

36

3.799

1.992

152.400

2007

1.674

351.450

263

49.330

1

145

34

10.250

1.972

411.175

2008

1.672

346.720

263

48.920

1

120

34

9.720

1.970

405.480

2009

1.701

353.532

237

47.830

s/i

100**

32

9.568

1.970

411.030

2010

1.699

353.920

235

43.462

32

9.238

1.966

406.620

1997

2011
1.696
352.026
235
43.416
32
9.428
1.963
404.870
NOTA: * Os totais de Consumo de Residencial e Comercial são referentes apenas ao mês de dez/2005
** valor estimado
s/i sem informação - Como os consumos são estimados visto que não há relógio de medição nas unidades e não é cobrado o consumo real das atividades, restam
algumas lacunas nas informações prestadas.
FONTE: COSANPA Elaboração: Idesp/Sepof
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− Análise do Sistema de Abastecimento de Água
A COSANPA analisando o quadro de demanda da situação atual observa que:
A produção atual de 138,90 l/s é insuficiente para o atendimento de toda a
população, sendo que o déficit atual de 66,86 l/s chega a 206,69 l/s em fim de
plano de meta/ 2027;
A reservação atual de 1.204 m³ já apresenta hoje um déficit de 2.510 m³,
chegando a 4.768 m³ em final de plano de meta/ 2027.
O sistema atual necessita de ampliações na rede de distribuição, pois a
população atendida é estimada em 9.188 habitantes com uma cobertura
inferior a 13%;
O sistema não possui macro e micro medidores, impedindo assim uma
correta política de medição e controle;
Há falta de equipamentos reservas, o que provoca interrupções no
abastecimento de água;
As estruturas civis, hidráulicas e elétricas carecem de rotinas de conservação
e manutenção.
− Análise das Demandas Futuras e Etapas de Implantação
Analisando-se o quadro de demanda da situação futura, observa-se que:
A produção necessária para o ano 2027 é de 345 l/s sendo que para o ano
2017 já é necessária uma vazão de 264,00 l/s;
A reservação necessária para o ano 2027 é de 5.972 m³ sendo que para o
ano 2017 já são necessários 4.552 m³.
− Projeto de Revitalização, Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento
de Água da COSANPA
O sistema a ser projetado será dimensionado para 02 etapas de implantação, o que
facilitará a execução das obras em função dos recursos disponíveis:
Considerando que a captação atual não tem condições de ampliação, será
projetada uma nova no mesmo local, aproveitando-se o trapiche existente.
Serão previstas 03 bombas em operação e 01 reserva, cada equipamento
com a capacidade de recalcar 115,00 l/s. Em primeira etapa serão fornecidos
04 equipamentos sendo 03 em operação e 01 reserva, recalcando 345,00 l/s.
Em segunda etapa não haverá necessidade de aquisição de novos
equipamentos.
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A ETA atual possui a capacidade de 75,00 l/s. Entretanto, o aumento da
turbidez que vem ocorrendo na água bruta tem gerado um grande número de
lavagens nos filtros. A vazão para a primeira etapa será reduzida para 50,00
l/s. Em segunda etapa, a capacidade passará para 75,00 l/s. Será construída
uma nova ETA que terá capacidade de 90,00 l/s em primeira etapa e 270,00
l/s em segunda etapa. Assim, a vazão tratada será de 140,00 l/s em início de
plano e 345,00 l/s em final de plano.
Além dos dois setores de distribuição existentes alimentados pelos
reservatórios elevados R1 e R2, serão criados mais 02 setores para o
atendimento do restante da área urbana consolidada e expansões. Esses
dois novos setores serão implantados futuramente devido à disponibilidade de
recursos.
Em primeira etapa será construído 01 reservatório apoiado na área da nova
ETA, com 2.000m³ de capacidade. Na travessa Justo Chermont, onde se
localiza o R2, será construído, também em segunda etapa, 01 reservatório
apoiado, com 1.600 m³ de capacidade e os reservatórios elevados dos
setores 03 e 04, cada um com 300 m³. Assim, projeta-se uma reserva que
poderá atender até o ano 2023 um percentual de 20% do consumo máximo
diário.
O setor 01 será atendido pela ETA atual e o setor 02 pela ETA Nova. A partir
do ano 2017 o setor 02 incorporará os setores 03 e 04.
•

Esgotamento sanitário

Na cidade de Itaituba o esgotamento sanitário é feito por fossa rudimentar responsável
pela solução em 62% dos domicílios particulares permanentes.
A fossa séptica é o segundo elemento de esgotamento sanitário de maior importância,
respondendo pelo esgotamento sanitário de cerca de 20% dos domicílios particulares
permanentes.
Em Itaituba o lançamento em valas ao céu aberto responde pelo esgotamento
sanitário de cerca de 18% dos domicílios particulares permanentes.
O Relatório de Leitura Técnica da Realidade Municipal de Itaituba indica a inexistência
de redes coletoras de esgoto sanitário no município. O documento aponta para a
preponderância das fossas negras (tratadas pelo IBGE como fossas rudimentares)
informando que “Na maioria dos casos, as fossas são construídas próximas às
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cacimbas e poços, trazendo problemas sérios à qualidade da água utilizada pela
população. Os dimensionamentos das fossas não atendem aos padrões pré-fixados,
embora os mais comuns sejam de 02 a 04 m3”.
Não foi identificada a existência de plano da COSANPA visando a solução do grave
problema do esgotamento sanitário na cidade de Itaituba.
•

Manejo e disposição final de resíduos sólidos urbanos

Na área urbana de Itaituba a coleta de resíduos atende a 93% dos domicílios
particulares permanentes, sendo 91% desses domicílios atendidos por serviço de
limpeza municipal. Dentre os domicílios não atendidos por coleta de resíduos, 6% se
desfazem do rejeito através da queima na propriedade.
O lixo doméstico coletado diariamente no município de Itaituba é depositado em lixão,
localizado a 19 km do centro urbano. Neste local existe uma célula (espécie de
buraco) para depósito do lixo. Atualmente este serviço procede ao enterramento do
lixo através de maquinários alocados na área, que são 01 Pc e 01 trator esteira.
De acordo com a Diretoria de Urbanismo da Prefeitura de Itaituba, o serviço de
limpeza pública atualmente dispõe de 04 caminhões papa lixo para realização da
coleta diária no município, sendo que apenas 03 destes estão funcionando. Dois
possuem capacidade para 12 toneladas e um para 06 toneladas. O Quadro
7.4.3.1.4.1.5/02 apresenta a rota de serviço de coleta de resíduos sólidos na cidade.
Para serviços de retirada de entulho e galhada nas ruas da cidade o órgão municipal
utiliza 07 caçambas, 04 têm capacidade para 12 toneladas e 03 para 06 toneladas.
Através de levantamento de dados pela prefeitura, foi constatado que no mês de
janeiro de 2013 a população Itaitubense produziu em média 21.616 toneladas de lixo,
sendo que 3.136 toneladas referem-se a lixo doméstico, os demais são galhadas,
entulhos, entre outros.
Principais dificuldades do Serviço de Limpeza Pública apontadas pela prefeitura de
Itaituba:
− Pouco maquinário para coleta de lixo e limpeza de canais de água e esgoto.
− Falta de veículos para transportar equipes de trabalho de pintura de meio fio,
varrição e capinas de ruas.
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Quadro 7.4.3.1.4.1.5/02 - Rota do serviço de coleta de resíduos sólidos na cidade de Itaituba.
DIA

LOCAL

HORÁRIO

Todos os Dias

Centro Comercial

A partir das 07h00min A partir
das 18h00min

Segunda
Quarta
Sexta

Segunda
Quarta
Sexta

Terça
Quinta
Sábado

Terça
Quinta
Sábado

*Jardim das Araras (av. Clodson Borges
até a 14º rua, após trav. São José)
*São Tomé (15º rua até 25º rua, após
trav. São José)
* Piracanã
* Bom Remédio
* Santo Antônio
*Vitória Régia
* Bela Vista
* Bom Remédio (7º rua a 24º rua, entre
Transamazônica e São José)
*Nova Itaibuna
*Botinha
*Da Paz
*São Francisco
*Jardim Aeroporto
*Funai
*53º Bis
*Floresta
*Bom Remédio (25º rua até 31º rua)
*Presídio
*Maria Madalena
*Liberdade I
*Liberdade II
*Vila Militar
*Jardim Tapajós (até AABB)
*Bom Jardim

A partir das 07h00min

A partir das 18h00min

A partir das 07h00min

A partir das 18h00min

FONTE: Prefeitura de Itaituba, Plano Diretor Participativo de Itaituba, 2013.

•

Drenagem urbana

Em Itaituba a drenagem urbana é feita pelos dispositivos superficiais da rede viária,
verificando-se rede subterrânea somente nas avenidas Getúlio Vargas e Dr. Hugo de
Mendonça, e nas suas transversais, na área central do município, com extensão de
aproximadamente 3,2 km (Figura 7.4.3.1.3.1.5/02).
As galerias existentes são em tubos de concreto armado, que coletam as águas
pluviais a partir de bocas de lobo, fazendo seu lançamento no rio Tapajós.
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De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura na chuva ocorrida na
madrugada do dia 29/01/2013 boa parte da cidade ficou alagada, colocando em
evidência os pontos críticos a serem estudados e trabalhados dentro da cidade.
Foram verificados pela prefeitura alagamentos em diversos pontos da malha urbana.
Os primeiros pontos de alagamento verificados foram os na 16ª rua com a travessa 13
de Maio (Lagoa dos Patinhos), na 7ª rua do Bairro da Liberdade, onde várias
residências foram tomadas pelas águas e na 33ª rua (Jacarezinho) causada pelo
entupimento do canal.
Na rodovia Transamazônica, a intensa chuva causou uma grande vazão de água no
trecho que corta a rodovia, gerando um grande risco para as residências no local de
deságue dos tubos que fazem a drenagem do local.
Com todo o montante de água que chega à rodovia Transamazônica, muitas ruas que
ficam abaixo do ponto de drenagem ficaram alagadas, como é o caso da travessa
Justo Chermont.
A partir do levantamento feito nos locais de alagamento da cidade, pode-se perceber
que o igarapé Oriundo, que nasce na Lagoa dos Patinhos e vai até a Vila Caçula, está
associado à maioria dos pontos de alagamento da cidade, justificando a execução das
obras previstas no projeto de macrodrenagem elaborado pela prefeitura de Itaituba.
A prefeitura de Itaituba definiu como medida paliativa prioritária, visando melhorar a
drenagem urbana, as seguintes ações:
− Limpeza de Valas Existentes nos trechos abaixo apresentados
Igarapé Oriundo, trecho do Pai Velho até a Vila Caçula;
Igarapé Oriundo, trecho do Pé no Chão, 5ª rua da Liberdade até a escola
Projeto Alvorada;
Bairro da Liberdade:
Uma travessa que vai da 3ª rua até 4ª rua da Liberdade;
5ª rua até 6ª rua;
8ª rua até o final da escola Dom Pedro;
Rua da escola Fundamental;
Marechal Rondon e 2ª rua da Liberdade seguindo a rua do Pai Velho;
Bairro da Floresta:
Igarapé Oriundo;
Limpeza das canaletas da rodovia Transamazônica até o projeto Alvorada
(atrás do galpão do sr. Dalgo);
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Limpeza das canaletas da Lagoa dos Patinhos entre quintais, perímetro que
vai da 17ª e 18ª ruas até a rodovia Transamazônica;
30ª e 31ª ruas, limpeza dos quintais, escola, proximidades da escola Águia do
Saber;
12ª rua entre 14ª até 6ª rua do bairro São Tomé;
Travessa Lauro Sodré entre 4ª rua e 6ª rua da Cidade Baixa;
7ª rua da Cidade Alta entre 13ª de Maio, perímetro que vai da travessa João
Pessoa a parte da travessa São José;
Trecho da esquina da travessa João Pessoa com a 10ª rua;
− Colocação de tubos de drenagem nos pontos abaixo apresentados
P1 - 18ª rua, esquina com a rodovia Transamazônica, colocação de 12 tubos
de 1m;
P2 – 30ª rua, entre ruas Leopoldo Lobato e São José;
P3 – 7ª rua, Jardim das Araras, conclusão das canaletas;
P4 – Rodovia Transamazônica sentido Pai Velho (curva da morte), colocação
de tubos de 1m;
P5 – 2ª rua, do bairro São Francisco;
P6 – 24ª rua, retirada dos tubos de 0,40 m e regularização da pavimentação;
P7 – 13ª rua, Bairro das Araras, complementação dos tubos de 1m;
P8 – 7ª rua, Cidade Baixa entre 13 de Maio e Lauro Sodré (próximo ao
Frango Seleto) tubos de 0,60 m;
P9 – 1ª rua, do Bairro da Coca, colocação de tubos de 1m no final da rua;
“Pedreira do Zé Bomba” - colocação de tubos de 60 mm;
O Plano Diretor de Itaituba determina a elaboração do projeto de macrodrenagem das
bacias do bairro da Liberdade, Igarapé Oriundo e Bacia Hidrográfica do Piracanã; e a
implantação de sistema de drenagem subterrânea em todos os bairros da cidade que
apresentem vias e logradouros públicos com esgotamento pluvial realizado
superficialmente através de valas profundas a céu aberto e sem revestimento.
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Figura 7.4.3.1.3.1.5/02 - Rede de drenagem na cidade de Itaituba
FONTE: Prefeitura de Itaituba, Plano Diretor Participativo de Itaituba, 2013

7.4.3.1.4.1.6 Segurança pública
•

Polícia Civil

A Polícia Civil, de acordo com o artigo 1° da Lei Complementar 022/1994, é instituição
permanente, auxiliar da Justiça Criminal e necessária à defesa do Estado e do Povo,
dirigida por Delegado de Polícia de carreira, exerce, com exclusividade, as funções de
Polícia Judiciária do Estado e a apuração das infrações penais, exceto as militares.
A Polícia Civil na região está estruturada pela Superintendência Regional do Tapajós,
com sede no município de Itaituba, tendo nove (09) Unidades Policiais subordinadas,
no caso Aveiro, Castelo dos Sonhos, DEAM (Delegacia Especializada em Atendimento
à Mulher), 19ª Seccional Urbana de Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Placas,
Rurópolis e Trairão.
O efetivo da Polícia Civil nos municípios de Itaituba e Trairão é no total de 21(vinte e
um) policiais civis, distribuídos na Superintendência Regional do Tapajós, 19ª
Seccional Urbana, DEAM/Itaituba e Trairão.
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Em relação a planos, programas ou projetos de ampliação ou melhoria dos serviços da
Polícia Civil na região, o órgão policial informa que o principal problema reside no
baixo quadro do efetivo policial, porém, já está em andamento o concurso público para
preenchimento de vagas para delegado, escrivão e investigador, inclusive já foi
encaminhada para a administração superior a relação do quantitativo necessário de
servidores para um melhor atendimento à demanda existente na região, projetando
ainda a chegada de trabalhadores para a construção das usinas hidrelétricas no rio
Tapajós.
Quanto ao Relatório Estatístico das ações da Polícia Civil na região, segue uma
planilha comparativa dos anos de 2011 e 2012, Quadro 7.4.3.4.1.6/01, em toda a área
da circunscrição da Superintendência Regional do Tapajós, especificando cada
município.
Quadro 7.4.3.4.1.6/01 - Informações sobre ocorrências policiais- Itaituba e Trairão-2011 e
2012.
Procedimentos
Registro
FLAG

PORT

TCO

BOC

AIAI

Homicídios

Latrocínios

Furto

Roubo

2011

2012

Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Crimes

Município

35
205
21
27
127
56
1
362
57
1
61
11
0
9
1

103
234
28
130
148
50
2
408
41
0
80
3
2
7
3

Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão

0
17
7
0
1
0
2
776
3

0
22
10
0
2
0
4
695
26

Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional

0
201

0
170

VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 37
Revisão: 0

Estupro

Lesão corporal

Ameaça

Operações realizadas

Operações apreensões de entorpecentes

Qtd. Armas apreendidas

Qtd. Entorpecentes apreendidos (kg)

Qtd. Traficantes presos

Qtd. Prisões efetuadas

Qtd. Adolescentes apreendidos

Qtd. Mandados de prisão requeridos

Qtd. Mandados de prisão cumpridos

Qtd. Inquéritos policiais instaurados

Qtd. Inquéritos
concluídos

policiais

instaurados

Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Apreensões

3
14
30
10
47
429
27
69
352
31

5
24
13
3
138
231
27
91
342
37

Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
Itaituba 19° seccional
Trairão
Itaituba - DEAM
e
Itaituba 19° seccional
Trairão

4
28
2
0
4
1
0
86
13
0
3,811
0,095
0
57
6
35
244
20
2
23
3
0
26
4
0
20
3
62
332
77
52
164
63

0
14
4
0
5
0
0
38
18
0
5,959
0,068
0
70
8
103
240
32
1
32
1
1
18
2
1
27
2
233
382
74
136
239
78

FONTE: Polícia Civil Superintendência Regional de Tapajós/ 2013.

VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 38
Revisão: 0

Sugestões do Comando da Polícia Civil da região de Itaituba à prefeitura do município
de Itaituba:
Criação de mecanismo ou projetos voltados para o público jovem, no sentido de
promover o bem estar social e afastá-lo do crime, pois a Polícia Civil percebe que a
faixa etária entre 14 e 25 anos é a mais suscetível à prática de delitos, tanto na
qualidade de vítima como de autores.
Elaboração de convênio com o Governo Federal ou Estadual para a criação do Centro
de Atendimento às Vitimas de Violência, nos moldes do que já existe em Santarém.
•

Corpo de Bombeiros Militar

Quadro 7.4.3.1.4.1.6/02 - Ocorrências atendidas pelo corpo de Bombeiro Militar 7° GBM –
Itaituba, 2013.
INCÊNDIO
Incêndio em Residência

Jan

Fev

4

1

5

1

1

5

7

Fogo em Vegetação
Fogo em Rede Elétrica

2

Mar

Abr

Mai

Total

0

Fogo em Terreno Baldio
1

Incêndio em Automóvel

1

Incêndio em Embarcação

0

Incêndio em Aeronave

0

TOTAL
AFOGAMENTO

6

8

0

0

0

14

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Total
0

Afogamento em Piscina
Afogamento em Rio

1

1

TOTAL

1

1

0

0

0

2

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Total

ACIDENTE DE TRÂNSITO

2

Acidente de Trânsito Carro/Carro

1

Acidente de Trânsito Carro/Moto

9

4

13

Acidente de Trânsito Carro/Bicicleta

2

1

3

Acidente de Trânsito Carro/Pedestre

2

2

Acidente de Trânsito Carro/Outros

2

2

5

10

Acidente de Trânsito Moto/Moto

5

Acidente de Trânsito Moto/Bicicleta

2

1
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Acidente de Trânsito Moto/Pedestre

3

2

5

Acidente de Trânsito Moto/Outros

10

14

24

TOTAL

32

30

0

0

0

62

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Total

Espancamento

4

5

9

Esfaqueamento

5

2

7

3

3

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR-APH

Arma de Fogo (PAF)
Acidente Doméstico

10

9

19

Mal Súbito

6

10

16

1

1

Envenenamento
Parto

1

1

2

Tentativa de Suicídio

1

1

2

Emergência Clinica

6

9

15

TOTAL

33

41

0

0

0

74

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Total

Paciente Psiquiátrico

9

4

13

Transporte

35

51

86

Gás Liquefeito de Petróleo - GLP

1

Ataque de Abelhas

2

11

13

Captura de Animais

6

7

13

Ataque de Animal Silvestre/Doméstico

1

1

2

Ocorrências Sem Intervenção

6

4

10

OUTROS SERVIÇOS

1

0

Trote
Abastecimento

5

2

7

Lavagem de Pista

0

Esgotamento de Embarcação

0

Soterramento

0

Alagamento de Residência

1

Desabamento

1
2

2
8

Vítimas Fatais / Obtos

3

5

TOTAL

69

87

0

0

0

156

TOTAL MENSAL

141

167

0

0

0

308

FONTE: Corpo de Bombeiro Militar 7° GBM – Itaituba/PA.
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A Foto 7.4.3.1.4.1.6/01 ilustra as instalações do Corpo de Bombeiros Militar de
Itaituba.

Foto 7.4.3.1.4.1.6/01 - Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, situado ao longo da rodovia
Transamazônica, Itaituba.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.4.1.7 Uso e ocupação do solo urbano
A formação da cidade de Itaituba teve seu início junto ao rio Tapajós, como um
entreposto de produtos extrativistas. A ocupação do seu território teve o rio como base
estruturadora. Os primeiros edifícios foram implantados na orla do rio e esta área
constitui o centro comercial da cidade, abrangendo os lotes situados nas avenidas
Getúlio Vargas, São José e Nova de Santana, e nas travessas João Pessoa, 15 de
Agosto, Justo Chermont, 13 de Maio e Vitor Campos. Esta é a área mais dinâmica da
cidade, apresentando um comércio diversificado, que atende a cidade e toda a região
da AII e AID.
O Centro possui padrão urbanístico bom, com vias pavimentadas, calçadas
implantadas, dotada de iluminação pública, de rede de drenagem e com edificações
de dois até três pavimentos de padrão construtivo bom (Fotos 7.4.3.1.4.1.7/01 a
7.4.3.1.4.1.7/03).
Esta área é bastante impactada pela travessia da balsa, que serve a rodovia
Transamazônica. Na espera da travessia, caminhões e todo tipo de veículos ocupam a
avenida Getúlio Vargas, tumultuando o centro da cidade. O que no primeiro momento
foi um atrativo e uma vantagem locacional - pois havia interesse inicial de localizar o
comércio junto à passagem de pessoas que utilizavam as balsas - hoje, com a
estruturação do centro e a ampliação do movimento da BR-230, a localização da
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rampa da balsa passou a ser um grave inconveniente para a cidade. A prefeitura
estuda alternativas de locação futura do porto da balsa, retirando-o da área central, e
assim melhorando a ligação da área da balsa com a rodovia Transamazônica.

Foto 7.4.3.1.4.1.7/01 - Vista da avenida Getúlio Vargas e Igreja de Santana. Área comercial da
orla de Itaituba. Setor distante da rampa da balsa.
FONTE: CNEC WorleyParsons, janeiro/2013

Foto 7.4.3.1.4.1.7/02 - Vista
comercial do centro de Itaituba
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

da

área

Foto 7.4.3.1.4.1.7/03 - Vista de corredor de
comércio, bairro Bela Vista, Itaituba.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Com o crescimento da cidade, foram estruturados dois corredores de comércio e
serviço ao longo das travessas 13 de Maio, João Pessoa e Raimundo Preto, no bairro
da Bela Vista. Este comércio pouco se diferencia do situado na área central;
apresenta-se bastante dinâmico, com edificações novas, com oferta de produtos e
serviços diversificados.
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O comércio de porte, constituído por armazéns, atividades atacadistas,
concessionárias de veículos e algumas pequenas indústrias, localiza-se ao longo da
rodovia Transamazônica, em sua porção urbana. Este fato transforma a rodovia em
via urbana, com todos os inconvenientes de uso duplo, especialmente a ocorrência de
acidentes frequentes.
O uso residencial ocupa quase que a totalidade dos terrenos urbanos da cidade,
predominando residências unifamiliares de padrão popular, em lotes de tamanho
médio de 400m2. Não foram identificados bairros segregados por renda ou padrão
construtivo. As áreas residenciais apresentam alguma heterogeneidade de padrão,
indicando de forma muito discreta uma elevação do padrão das residências recentes
no bairro da Boa Esperança e Jardim Tapajós e ocupações ao longo da estrada do
BIS.
A Figura 7.4.3.1.4.1.7/01 apresenta um mapa de uso de solo predominante na cidade
de Itaituba.

Figura 7.4.3.1.4.1.7/01 – Mapa de uso do solo, cidade de Itaituba.
FONTE: Prefeitura de Itaituba, Plano Diretor Participativo de Itaituba, 2013

•

Processo de expansão urbana
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O processo de expansão urbana da cidade de Itaituba limitou-se, no primeiro
momento, na consolidação da malha urbana ortogonal implantada entre a rodovia
Transamazônica e as áreas encharcadas do rio Piracanã, em processo de ampliação
do centro histórico, tendo a área de domínio do aeroporto como seu limite norte. Na
margem oeste da rodovia Transamazônica algumas ocupações ocorreram de forma
esparsa, tendo como limite o igarapé Bom Jardim.
A implantação do loteamento Jardim Aeroporto e posteriormente o loteamento
Madalena representou a transposição do limite anteriormente indicado, área do
aeroporto, e inaugura novo processo de expansão urbana estruturado pela rodovia.
Os novos empreendimentos do programa “Minha Casa, Minha Vida”, da CEF, indicam
novas tendências de crescimento, pois não estão situados junto à malha urbana
contínua, deixando vazios significativos entre eles e a cidade, vazios que deverão ser
preenchidos por novos loteamentos, aproveitando-se da infraestrutura e serviços
alocados nestas áreas.
− As tendências recentes de expansão:
Ocupação de vazios urbanos e a consolidação da malha existente na margem
oeste da rodovia BR-230, nos bairros Floresta, Bom Jardim, Liberdade e
Jardim Tapajós;
Expansão a leste em direção às várzeas do igarapé Piracanã, junto aos
bairros de Piracanã, São Tomé e Jardim das Araras;
Expansão além do aeroporto, em ocupação estruturada pela
Transamazônica, que cada vez mais tem a função de avenida urbana, prova
cabal da necessidade de implantação de vias marginais a ela;
Expansão ainda fraca no vetor Oeste, além do igarapé Bom Jardim, por meio
de empreendimentos de médio e alto padrão, ao longo da estrada do BIS.

7.4.3.1.4.1.8 Padrão construtivo
O processo de ocupação da cidade de Itaituba não difere da ocupação pioneira
tradicional. As edificações inicialmente executadas em madeira são paulatinamente
substituídas por edificações mais duráveis de alvenaria de tijolo. A maioria das
edificações existentes na área urbana da sede municipal é de alvenaria, com
cobertura de telha cerâmica, material de fácil aquisição na região, visto que a cidade
tem quatro olarias em seus limites. Somente nas áreas mais periféricas identificaramse edificações precárias de madeira. Verifica-se que predominam na cidade
edificações térreas, especialmente as destinadas ao uso residencial. Algumas
edificações destinadas ao uso comercial ou de serviços, na área central da cidade e
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nos principais corredores comerciais, têm dois ou mais pavimentos. As edificações
destinadas aos serviços públicos, quando não são adaptações em edifícios antigos,
apresentam bom padrão construtivo. As Fotos 7.4.3.1.4.1.8/01 a 7.4.3.1.4.1.8/04 a
seguir apresentam as características das edificações acima citadas.

Foto 7.4.3.1.4.1.8/01 - Edificações de
madeira, padrão característico das primeiras
construções em Itaituba.

Foto 7.4.3.1.4.1.8/02 - Edificação de alvenaria
e cobertura de telha cerâmica, padrão recente
das construções na cidade de Itaituba.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.4.1.8/03 - Edificações de melhor
padrão construtivo em áreas recentes de
comércio, no bairro Bela Vista em Itaituba.

Foto 7.4.3.1.4.1.8/04 Estadual do Pará, Itaituba

Escola

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Técnica

7.4.3.1.4.1.9 Estrutura Administrativa da Prefeitura de Itaituba
Gabinete da Prefeita
Chefia de Gabinete da Prefeita
Gabinete do Vice-Prefeito
Coordenadoria Municipal de Trânsito COMTRI
Coordenadoria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município
Gabinete
Diretora Administrativa
Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Gabinete
Diretoria Administrativa
Diretoria de Ensino
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRA
Gabinete
Diretoria de Fomento Animal
Diretoria de Abastecimento
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMDAS
Gabinete
Diretoria Administrativa
Diretoria de Cultura e Desporto
Diretoria de Assistência Social
Diretoria de Habitação
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Setor de Assistência Judiciária
Diretoria de Trabalho
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
Gabinete
Diretoria Administrativa
Diretoria de Obras
Diretoria Técnica de Iluminação Pública
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Produção - SEMMAP
Gabinete
Diretoria de Turismo, Indústria e Comércio.
Diretoria de Meio Ambiente e Mineração
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Gabinete
Diretoria Administrativa
Diretoria Operacional
Responsáveis pelos órgãos da administração municipal
Gabinete da Prefeita
Eliene Nunes De Oliveira: Prefeita Municipal
Raimundo Santos Pimentel (Dico): Vice-Prefeito
Mario César Lima Aguiar: Chefe de Gabinete da Prefeita
David Quintero Salomão: Coordenador Mun. de Trânsito COMTRI
Marilda Danniela Mendes Braga: Coordenadora de comunicação social
Telefone: (93) 81290734
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E-mail: procuradoriadeitaituba@yahoo.com
Procuradoria Geral do Município
Nayá Sheila da Fonseca: Procuradora Geral do Município
Paula Fernanda Antunes: Diretora Administrativa
Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Ana Paula da Silva Santos: Secretária Municipal de Educação
Izaneide Bentes Alvarenga Dias: Diretora Administrativa
Maria Rodrigues Oliveira: Diretora de Ensino
Telefone: (93) 91652436
E-mail: secgab@hotmail.com
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRA
Adonis Luiz Facioni: Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento
Laura Logrado Mourão: Diretora de Fomento Animal
Raimundo Alberto Silva Vasconcelos: Diretor de Abastecimento
Telefone: (93) 35118 2755
E-mail: semagra4888@hotmail.com
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMDAS
Uzalda Miranda de Sousa: Secretária Municipal de Assistência Social
Jousimar Araújo da Silva: Diretor Administrativo
Francisco dos Santos Araújo: Diretor de Cultura e Desporto
Maria de Fátima Silva Leite: Diretora de Assistência Social
Maria de Fátima Santos da Rosa: Diretora de Habitação
Emanuel Bentes Pereira: Responsável pelo Setor de Assistência Judiciária
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Telefone: (93) 3518 2755
E-mail: semdas.pmi@hotmail.com
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA
Manoel Gonzaga de Oliveira Neto: Secretário Municipal de Infraestrutura
Eugênio Cerqueira Viana: Diretor Administrativo
Tiago Gomes Posiadlo: Diretor de Obras
Wesley Gomes Sena: Diretor Técnico de Iluminação Pública
Telefone (93) 9191 9319
E-mail: semifra.pmi@hotmail.com
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Produção - SEMMAP
Maria Jandira Rodrigues Carvalho: Secretária Municipal de Meio Ambiente e Produção
Emilio Carlos Piccardo: Diretor de Turismo, Indústria e Comércio.
Valfredo Pereira Marques Júnior: Diretor de Meio Ambiente e Mineração
Telefone: (93) 3518 11 85
E-mail: jandira.semma@hotmail.com
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Horenice Cabral Moreira: Secretária Municipal de Saúde
Edenice Melo Salomão: Diretora Admistrativa
Sorivan Albuquerque Pena: Diretora Operacional
Telefone: (93) 3518 1054
E-mail: moreirahorenice@hotmail.com
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7.4.3.1.4.2 Cidade de Trairão
O município de Trairão está situado no oeste paraense, na “Região de Integração –
Tapajós”, da qual fazem parte os municípios de Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo
Progresso, Rurópolis e o próprio Trairão.
Limita-se ao norte com os municípios de Rurópolis e Itaituba, a oeste e sul com o
município de Itaituba e a leste com o município de Altamira.
Em seu território, além da sede municipal, localizam-se diversos núcleos populacionais
distribuídos ao longo da BR-163 ou próximos da cidade de Trairão (Figura
7.4.3.1.4.2/01).

Figura 7.4.3.1.4.2/01 - Mapa das vilas/nucleações, município de Trairão
FONTE: Prefeitura de Trairão. Plano Diretor Participativo de Trairão, 2007.

A cidade de Trairão está situada na porção norte do município e sua distância à capital
do estado do Pará é de 910 km em linha reta. O acesso a Trairão pode ser feito por
via rodoviária, através da rodovia BR-163, que atravessa a cidade de Trairão, como
pode ser observado na Figura 7.4.3.1.4.2/02, ou por via aérea ou fluvial através de
infraestrutura instalada em Itaituba. A cidade está localizada a 80 km de distância da
sede de Itaituba, seguindo pela BR-163 e pela BR-230, rodovia Transamazônica.
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Figura 7.4.3.1.4.2/02 - Vista aérea da cidade de Trairão
FONTE: Google Earth, 26/05/2013 13hs40min

7.4.3.1.4.2.1 Histórico de ocupação
O município de Trairão foi criado em 19917, a partir do desmembramento parcial do
município de Itaituba. O núcleo urbano teve o seu início em 1972, com a abertura do
ramal sul da BR-163, resultado da pressão dos colonos sobre o INCRA, visando a
habilitação de uma área onde se poderiam instalar equipamentos sociais e
estabelecimentos comerciais, constituindo um centro de apoio aos assentamentos
rurais ao longo da BR-163.
O projeto oficial mais importante que gerou a sede do município de Trairão foi o
Projeto Integrado de Colonização (PIC) de Itaituba.
Os PIC’s de Altamira e Itaituba foram criados pelas Resoluções nº 128/72 e nº 129/72,
prevendo o assentamento de 20.515 famílias (Itaituba 10.455 e Altamira 10.060) em
lotes padronizados de 400 m de frente por 2.500 m, totalizando 100 ha,
independentemente do meio físico e do tamanho das famílias, para a produção
agrícola de subsistência e venda de excedentes para um mercado ainda a se formar
(CUNHA CAMARGO, 1973 apud FEARNSIDE, 1987).

7

Município criado pela Lei Estadual nº. 5.695, de 13 de dezembro de 1991.
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Entre 1988 e 2006, no interior do Polígono de Desapropriação de Altamira, foram
criados 04 PA’s no município de Trairão (Rio Bonito – 120 lotes, Areia – 280 lotes, N.
S. de Fátima – 60 lotes e Rio Cigano – 22 lotes).
No período de ampla expansão das frentes madeireiras foram criados em Trairão
cinco PDSs (Água Azul – 150 lotes, B. Vista Caracol – 100 lotes, Pimental – 200 lotes,
Esperança Trairão – 350 lotes e Taboari – 100 lotes).
O processo de emancipação de Trairão se deve aos diversos núcleos coloniais
lindeiros ao traçado da BR-163, que garantiram a densidade demográfica necessária
para se fortalecer o movimento político de emancipação.
Mesmo sem aguardar a devida autorização, em 1975 foram demarcados e ocupados
os primeiros lotes urbanos e construída a primeira escola pela comunidade, na área já
reservada para ser repassada à associação dos colonos e que viria a ser Vila de
Trairão.
Em 1976, o processo migratório se intensificou (principalmente vindos do nordeste do
país) tendo como atrativo a abundância de terras agrícolas. Esses colonos, mesmo
possuindo lotes rurais, residiam na vila que, espontaneamente, se formava.
Conforme depoimento de um antigo morador da cidade8 “quando se abriu a estrada
havia um acampamento no Itapacurá e cujos acampados iam ao rio Amadeu pescar
traíra (peixe de água doce). Certo dia, eles pegaram uma traíra de 40 kg e começaram
a se referir ao rio como Trairão. Quando houve necessidade de registrar a comunidade
em cartório, foi consultada a população a respeito de um nome para a localidade,
sendo escolhido o de Trairão”.
7.4.3.1.4.2.2 Dados demográficos
A origem do município de Trairão, como foi visto anteriormente, provém do
desmembramento de parcela do território de Itaituba. Com o intenso processo
migratório movido pelos mesmos fatores daqueles descritos anteriormente para o
município de Itaituba, Trairão apresentou um crescimento significativo e teve seu
processo de emancipação política efetivado em dezembro de 1991, conforme já
assinalado anteriormente.
A tendência de crescimento populacional de Trairão apresenta taxas com níveis
diferentes de Itaituba. Enquanto Itaituba acompanha o sentido do crescimento
populacional da AII, com taxas de crescimento da população urbana de 0,9% a.a. e da
população rural com decréscimo de -1,2% a.a., Trairão ainda manteve crescimento da
8

Relato do piauiense Pedro Barbosa de Souza, que mora na atual cidade desde 1975.
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população rural positivo, mas muito próximo a zero (0,15% a.a.), e registrou taxas
elevadas de crescimento urbano de 6,56% a.a.
O crescimento diferencial entre população urbana e rural vem favorecendo a
concentração da população em áreas urbanas em detrimento das áreas rurais de
Trairão. Essa tendência pode ser acompanhada pela evolução do grau de urbanização
que indica a parcela da população que reside em áreas urbanas (Quadro
7.4.3.1.4.2.2/01).
Quadro 7.4.3.1.4.2.2/01 - Grau de Urbanização da População / Áreas Selecionadas 1970,
1980, 1991, 2000 e 2010
Áreas

Grau de Urbanização
1970
29,8

1980

1991
53,4

2010

52,5

64,5

Itaituba

68,1

72,5

Jacareacanga + Novo Progresso

31,2

57,7

Trairão

21,4

33,7

Área de Influência Indireta

62,0

66,8

Itaituba agregado

54,3

2000

Pará

47,1

49,0

52,5

66,5

68,5

Brasil

55,9

67,6

75,6

81,2

84,4

Fonte: Fundação IBGE. Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.

FONTE: Diagnóstico do Meio Socioeconômico da AII do AHE São Luiz do Tapajós, vol 1/pag 66 apud
IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.

Os dados desagregados mostram que o município de Trairão ainda apresenta uma
população que reside predominantemente em áreas rurais, mas seu grau de
urbanização indica uma tendência de aumento da urbanização, de 21,4% em 2000
para 33,7% em 2010.
O Quadro 7.4.3.1.4.2.2/02 apresenta a distribuição de população por bairros na
cidade de Trairão, em 2010, os quais se encontram representados na Figura
7.4.3.1.4.2.2/01.
Quadro 7.4.3.1.4.2.2/02 - Distribuição populacional por bairro na cidade de Trairão, 2010
Bairro

Habitações
Ocupadas

Vazias

População

Batata

130

7

403

Bela Vista
Cacau

222
239

12
26

604
741

Industrial

366

19

951

Jardim Amadeus

294

12

775

Palhal

73

5

233

Total

1.324

81

3.707

FONTE: Agenda 21 Local, Trairão.
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Figura 7.4.3.1.4.2.2/01 - Bairros da cidade de Trairão
FONTE: Prefeitura de Trairão. Plano Diretor Participativo de Trairão, 2007.

7.4.3.1.4.2.3 Atividades econômicas urbanas
Trairão caracteriza-se como um pequeno centro urbano de apoio ao fluxo da BR-163 e
à população rural de seu município. Concentra as atividades administrativas e os
principais equipamentos públicos, além do comércio e serviços. Vale ressaltar que no
âmbito municipal a Administração Pública responde por 69,3% dos empregos formais,
seguindo-se em ordem de importância a Indústria, o Comércio e os Serviços. Vale
destacar que a única atividade industrial significativa é a de desdobramento e
produção de artefatos de madeira. Conta com cerca de 22 serrarias e madeireiras - já
tendo sido contabilizadas mais de 40 dessas empresas antes da intensificação da
fiscalização ambiental.
Levantamento recente da Administração Municipal de Trairão identificou a presença
de 309 estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na sede municipal.
Trata-se de um rol bastante amplo de atividades no âmbito do qual podem ser
destacados dois conjuntos mais significativos. Por um lado o segmento industrial e
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agroindustrial, onde tem claro relevo o setor madeireiro, com a presença de 12
serrarias e 10 unidades voltadas à marcenaria/movelaria. É ainda proporcionalmente
significativo o setor alimentar, com a presença de despolpadeiras e batedeiras de açaí
e matadouros. Por outro, destaque para as atividades de apoio ao fluxo rodoviário,
com a presença de 45 unidades, com destaque para oficinas, borracharias, autopeças,
lanternagem e auto elétrica (Gráfico 7.4.3.1.4.2.3/01).

Serraria

Lava Jato

Marcenaria e
Movelaria
Matadouro

Oficinas
Mecânicas
Borracharia

Despolpadeira
Oficina de
Moto
Oficinas de
Laternagem
Auto Elétrica

Batedeiras de Açaí
Plaina
Fabrica de asfalto

Gráfico 7.4.3.1.4.2.3/01 - Unidades industriais e agroindustriais e de apoio ao fluxo rodoviário
FONTE: Prefeitura Municipal de Trairão, 2013.

A presença no entorno de uma significativa concentração de pequenos produtores se
reflete no núcleo urbano por um comércio ativo e diversificado, embora modesto,
destacando-se os produtores de bananas, o setor pecuário e a produção de palmito
para exportação. As casas comerciais abrangem quase todos os gêneros, como
alimentos, materiais de construção, papelarias, tecidos e calçados, farmácias, bebidas
etc. Estão presentes, também, bares, lanchonetes, restaurantes (Gráfico
7.4.3.1.4.2.3/02).
A cidade dispõe dos serviços de uma agência do correio com um posto do Banco
Bradesco Postal e um posto do Caixa Aqui, da Caixa Econômica Federal.
Recentemente foi instalado um posto de atendimento do Banco Bradesco, com um
caixa eletrônico. O fluxo financeiro que abastece e movimenta o comércio gira em
torno dos assalariados do funcionalismo público, dos aposentados e dos assalariados
das madeireiras, além dos usuários da rodovia. No campo da organização social e
institucional, por último, se fazem presentes sindicatos, associações, clube de
serviços, partidos políticos, emissora local de rádio, escritórios regionais de órgãos
federais e estaduais sediados no município.

VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 55
Revisão: 0

Mercearias
Bares
Loja de Confecção
Sapatarias
Lanchonete
Salão de Beleza
Armarinho
Restaurante
Açougue
Casa de Costura
Farmácias
Hotel
Casa de eventos
Loja de eletrodoméstico
Panificadora
Supermercado
Transporte Autônomos
Balneário
Lojas de Construção
Agencias Bancarias
Casa Agropecuária
Casa Veterinária
Distribuidora de Bebidas
Eletrônica
Sorveteria
Venda de Gás
Agencias de Viagens
Associações/Cooperativas
Britador
Cyber
Empresas de Serviços
Rádios
Telecomunicações
Tornearia
Transporte Alternativo
Venda de Carvão Vegetal
Academia
Banca de Revista
Cartório
Casa lotérica
Clinicas
Consultório Odontológico
Dormitório
Escritório Contábil
Locadora de Automovéis
Mercado Municipal
Posto Médico
Provedor de Internet

35
30
25
20
15
10
5
0

Gráfico 7.4.3.1.4.2.3/02 – Número de unidades comercias e de serviços
FONTE: Prefeitura Municipal de Trairão, 2013.

Poucas são as atividades de médio porte. Em geral são empresas familiares, com
pouco ou nenhum funcionário, sendo na grande maioria de pequeno porte (Quadro
7.4.3.1.4.2.3/01).
A cidade dispõe dos serviços de uma agência do correio com um posto do Banco
Bradesco Postal e um posto do Caixa Aqui, da Caixa Econômica Federal.
Recentemente foi instalado um posto de atendimento do Banco Bradesco, com um
caixa eletrônico.
Quadro 7.4.3.1.4.2.3/01 - Quadro de Empresas instaladas na cidade de Trairão.
TIPO

PORTE

QUANT.

Comércio e Serviços com dois ou mais funcionários

Pequeno/médio

27

Comércio e Serviços familiares ou com um funcionário

Pequeno

137

FONTE: Setor de Tributos de Trairão, 2008.

7.4.3.1.4.2.4 Infraestrutura urbana
•

Energia Elétrica

A cidade de Trairão é abastecida por energia elétrica fornecida pela concessionária
Centrais Elétricas do Pará S.A.-CELPA, que atende mais de 90% das edificações
urbanas (Gráfico 7.4.3.1.4.2.4/01).
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Segundo informações contidas no documento “Leitura da Realidade Municipal”
elaborado pela prefeitura de Trairão, em 2006, a energia do município sofre
sistemáticas oscilações e queda de energia, ocasionando a queima de aparelhos
elétricos e eletrônicos na cidade.
A concessionária de energia elétrica (CELPA) atende a 69,9% dos domicílios
particulares permanentes-DPP do município de Trairão, sendo atendidos 92,5% dos
DPP em área urbanizada de cidade, 90% do aglomerado rural de extensão urbana,
80% dos povoados rurais e 38,6% da zona rural. As demais fontes de atendimento
respondem por 9,3% da demanda, correspondendo a 7,3% dos DPP em área
urbanizada de cidade, 3,8% do aglomerado rural de extensão urbana, 11,8% dos
povoados rurais e 10,8% da zona rural (exclusive aglomerado rural).
Trabalho recente da prefeitura de Trairão implantou iluminação pública nas áreas mais
centrais da cidade e vem ampliando o serviço para todas as ruas servidas por rede de
energia elétrica.

Gráfico 7.4.3.1.4.2.4/01 - Percentual de Atendimento de Energia Elétrica no Município de
Trairão.
FONTE: CELPA 2010 apud Diagnóstico do Meio Socioeconômico da AII do AHE São Luiz do Tapajós, vol
2 pag 18.

•

Mobilidade
− Rede Rodoviária

A cidade de Trairão é atravessada, em seu trecho médio, pela rodovia federal BR-163,
rodovia Cuiabá/ Santarem. A estrada apresenta somente pequenos trechos
pavimentados, predominando estrada em terra. Como já foi indicada no diagnóstico da
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AII do AHE São Luiz do Tapajós, esta rodovia possui fundamental importância para o
escoamento da produção de parte da Região Norte paraense e do norte da Região
Centro-Oeste do Brasil. Atualmente esta rodovia está sendo pavimentada entre a sede
distrital de Campo Verde, em Itaituba, e a cidade de Trairão.
A BR-163 garante a interligação rodoviária de Trairão com as seguintes localidades:
Santarém-PA, Rurópolis-PA, Novo Progresso-PA, Altamira-PA (Distrito de Castelo dos
Sonhos), Peixoto de Azevedo-MT, Guarantã do Norte-MT, Sinop-MT, Sorriso-MT,
Lucas do Rio Verde-MT, Várzea Grande-MT, Cuiabá-MT (cruzamento com a BR-364 e
BR-070), Jaciara-MT, Rondonópolis-MT.
No âmbito municipal, é a principal ligação entre Trairão e as diversas nucleações do
município. O acesso às localidades afastadas deste eixo rodoviário é realizado por
meio de vicinais e ramais, todos sem pavimentação e frequentemente intransitáveis
nos períodos chuvosos.
− Rede Fluvial
A cidade de Trairão não está localizada junto à hidrovia do Tapajós, não dispondo por
este motivo de instalações e serviços desta natureza, utilizando-se das instalações
existentes na cidade de Itaituba e na sede distrital de Miritituba.
− Aeroporto
A cidade de Trairão não possui aeroporto, utilizando como apoio o Aeroporto de
Itaituba (IATA: ITB, ICAO: SBIH), classificado como Aeroporto Regional. Destaca-se a
existência de inúmeros campos de pouso nas fazendas da região.
− Vias urbanas
As vias urbanas da cidade de Trairão constituem uma malha ortogonal com alguma
regularidade, com vias de larguras semelhantes, cerca de 15 m de faixa de domínio,
que ocorrem em duas direções preferenciais: na direção da rodovia BR-163, e na
direção do rio Trairão. A cidade de Trairão conta com pouco mais de 17 km de ruas,
assim distribuídas: Bairro da Batata - 2,580 km, Bairro Jardim Amadeus - 3,410 km,
Bairro Centro - 0,830 km, Bairro Bela Vista - 2,640 km, Bairro Industrial - 3,700 km,
Bairro Palhal - 1,680 km e Bairro Cacau - 2,450.
Deste total, pouco menos de 10 km das vias estão apenas empiçarradas, mais de 5
km sem nenhum pavimento e 2,6 km têm pavimento asfáltico ou de blocos
intertravados de concreto (Foto 7.4.3.1.4.2.4/01 e 7.4.3.1.4.2.4/02). A prefeitura está
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atualmente, com recursos do Ministério das Cidades, implantando um programa de
pavimentação em blocos em inúmeras vias da cidade.

Foto 7.4.3.1.4.2.4/01 - Rua principal de
Trairão.

Foto 7.4.3.1.4.2.4/02 - Rua sem asfalto,
condição predominante na cidade

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.4.2.5 Serviços de saneamento ambiental existentes
•

Abastecimento de água

Na cidade de Trairão a situação do abastecimento de água na área urbana já foi muito
precária. Em 2010, apenas 0,7% dos domicílios particulares permanentes possuíam
atendimento por rede geral, sendo que grande parte dos domicílios era abastecida por
água de poço ou nascente na propriedade (cerca de 80% dos DPP) (Gráfico
7.4.3.1.4.2.5/01). Recentemente a prefeitura tem ampliado a rede de abastecimento
de água, com a implantação de 3 poços artesianos e reservatórios nos bairros de
Jardim Amadeu, Industrial e Cacau, com cerca de 1.500 domicílios atendidos. A água
fornecida não recebe nenhum tratamento sanitário.
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Gráfico 7.4.3.1.4.2.5/01 - Trairão – Domicílios particulares permanentes, por forma de
abastecimento de água.
FONTE: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000/2010. Compilação dos dados: Idesp/Sepof

•

Esgotamento Sanitário

A cidade de Trairão tem na fossa rudimentar elemento principal de saneamento, sendo
esta responsável pelo esgotamento sanitário de 78% dos domicílios particulares
permanentes. As valas existentes são o segundo elemento de esgotamento sanitário
de maior importância, respondendo pelo esgotamento sanitário de 17% dos domicílios
particulares permanentes.
Inexiste na cidade qualquer sistema de rede de esgotamento sanitário.
•

Resíduos Sólidos

Na sede municipal de Trairão o atendimento por coleta de resíduos abrange 49% dos
domicílios particulares permanentes. Destes, 99,5% têm coleta por serviço de limpeza,
ficando 0,5% com lixo coletado em caçamba de serviço de limpeza (Figura
7.4.3.1.4.2.5/01).
Se considerada a área urbanizada, a coleta se dá em 81% dos domicílios. O município
de Trairão possui aterro sanitário, distante da área urbana, operando sem controle
adequado. Observa-se, portanto, que dado o exposto, a questão do saneamento
ambiental diagnosticada na cidade de Trairão é sensível e remete a risco tanto a
saúde da população, como a sua qualidade ambiental.
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Figura 7.4.3.1.4.2.5/01 - Coleta de lixo na cidade de Trairão
FONTE: Prefeitura de Trairão. Plano Diretor Participativo de Trairão, 2007.

•

Drenagem urbana

Trairão não possui rede de drenagem subterrânea, efetuando a sua drenagem pluvial
somente com os dispositivos superficiais da rede viária (guias e pavimentação),
ocorrendo, em pontos baixos da malha urbana, enchentes no período de maior
precipitação pluviométrica (Foto 7.4.3.1.4.2.5/01).
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Foto 7.4.3.1.4.2.5/01 - Alagamento ocorrido em 2011.
FONTE: Blog Portal Trairense, 2013.

A Figura 7.4.3.1.4.2.5/02 apresenta as áreas de risco de inundação e valões
existentes na cidade de Trairão

Figura 7.4.3.1.4.2.5/02 - Mapa de risco para ocupação urbana
FONTE: Prefeitura de Trairão. Plano Diretor Participativo de Trairão, 2007
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7.4.3.1.4.2.6 Cultura, esporte e Lazer
A cidade de Trairão dispõe apenas de uma biblioteca pública e um auditório municipal,
localizado na escola Instituto de Educação, com capacidade para 120 pessoas. Há na
cidade um evento cultural com expressividade maior que os demais que é o Festival
Folclórico Cultural Arraiarão, tradição do município (Figura 7.4.3.1.4.2.6/01 e Foto
7.4.3.1.4.2.6/01).

Foto 7.4.3.1.4.2.6/01 - Pátio de eventos do Festival Arraiarão.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Figura 7.4.3.1.4.2.6/01 - Cartaz do Arraiarão 2013.
FONTE: Portaltrairense.blogspotcom.br,2013.
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O festival foi realizado pela primeira vez em 1993, motivado pela diversidade cultural
representada no recém-criado município de Trairão. A festa busca agregar as
heranças culturais trazidas ao município pelos migrantes de todas as regiões
brasileiras. A cada ano o Arraiarão, realizado em área especialmente destinada ao
festival, tende a ampliar e desenvolver-se de forma a sistematizar a sua identidade
cultural enquanto população local. A festa atrai, a cada ano, maior número de
participantes incluindo visitantes de diversos municípios, entre eles várias autoridades
municipais e estaduais.
O município também conta com um grupo de cantores, uma banda musical da Escola
de Música Amadeus e três grupos de danças folclóricas típicas, Luar do Sertão,
Cultura Livre e Raça Brasil. Há também dois blocos carnavalescos.
Campos de futebol, localizados em três bairros da sede, além de um ginásio poli
esportivo e uma quadra de futebol de salão são os únicos equipamentos de
esportes/lazer disponíveis na sede municipal. É no ginásio poliesportivo (Foto
7.4.3.1.4.2.6/02) que ocorrem os eventos esportivos de campeonatos e festas, além
de atividades físicas dos alunos de ensino fundamental (os de 5º a 8º série) e do
ensino médio.

Foto 7.4.3.1.4.2.6/02 - Ginásio.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Cabe mencionar, também, os poucos espaços de lazer particulares na cidade, como é
o caso da Quadra de Areia do Balneário Cachoeira e de uma Chácara.
No município ocorrem os festejos religiosos. Na sede o evento religioso principal é de
Nossa Senhora Aparecida, embora o padroeiro do município seja São José Operário,
seguido do festejo religioso da Igreja São Raimundo Nonato. Em outras comunidades,
as festas religiosas ocorrem de acordo com a data de seus padroeiros, porém são
bem menos expressivas.
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De um modo geral Trairão é uma cidade bastante carente de equipamentos de lazer,
pois além do que foi citado e de apenas uma praça pública localizada à margem da
rodovia BR-163, não há registro de quaisquer outras praças ou áreas verdes
reservadas para passeio ou outra atividade.
7.4.3.1.4.2.7 Segurança pública
O Município de Trairão conta com um destacamento policial e dois postos de polícia,
um civil e outro militar, estabelecidos na sede municipal, para atendimento de todas as
comunidades que fazem parte do território.
O Destacamento da Polícia Militar é composto por um sargento, um cabo e 06
soldados. No posto de polícia civil da sede, há apenas um escrivão e um carcereiro. A
infraestrutura dos postos é precária, contando apenas com um carro pick-up modelo
S-10, um computador e uma moto, devendo com esta infraestrutura atender as
ocorrências da sede e das nucleações quando comunicadas.
7.4.3.1.4.2.8 Uso e ocupação do solo urbano
O crescimento da cidade se deu de forma desordenada, sem um planejamento de
para onde crescer. Isto pode significar um risco para muitas famílias, já que a cidade
está situada no vale do igarapé Trairão e ladeada por serras bastante íngremes, com
riscos de ocupação urbana, devido possibilidades de desmoronamentos.
O uso do solo da cidade, apresentado na Figura 7.4.3.1.4.2.8/01, é
predominantemente residencial unifamiliar, de baixa densidade, com lotes de média
dimensão, com área de aproximadamente 450m2 a 300 m2, ocupados por edificações
térreas. Ao longo da BR-163 verifica-se a consolidação de um corredor de atividades
comerciais diversificadas de pequeno porte, poucas são as atividades comerciais fora
deste eixo. A execução da nova ponte sobre o igarapé Trairão, na BR-163, ocasionou
um redução da qualidade ambiental deste corredor na sua porção mais próxima do
igarapé, ficando esta área muito abaixo da rodovia, motivando no futuro, com grande
probabilidade, uma modificação da estrutura deste corredor. Os equipamentos e
atividades governamentais estão distribuídos na malha urbana, próximos da rodovia,
especialmente no lado direito da BR-163, sentido Campo Verde.
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Figura 7.4.3.1.4.2.8/01 - Mapa do uso do solo da cidade de Trairão
FONTE: Prefeitura de Trairão. Plano Diretor Participativo de Trairão, 2007

Quanto à expansão urbana, não se pode considerar que há um forte vetor específico
de crescimento. Como já citado, a cidade se formou seguindo o vale do rio, acima e
abaixo do núcleo inicial, bem como nas margens da BR-163, rumo norte e sul,
ocupando as áreas com melhores condições de relevo, em um compartimento
relativamente pequeno.
Atualmente as áreas com possibilidades de expansão urbana estão limitadas pelas
áreas alagáveis do igarapé Trairão, ao norte, e áreas de relevo acidentado nos setores
oeste e sudoeste, restando com vantagens de ocupação futura o setor
sudeste,especialmente, a faixa ao longo da BR-163 no sentido da nucleação de Nova
Esperança e ao longo da rodovia no sentido de Campo Verde, e a noroeste mediante
a ampliação do bairro do Batata (Figura 7.4.3.1.4.2.8/02).
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Figura 7.4.3.1.4.2.8/02 - Vetores de Crescimento e Expansão Urbana.
FONTE: Prefeitura de Trairão. Plano Diretor Participativo de Trairão, 2007

7.4.3.1.4.2.9 Padrão construtivo
O espaço urbano da sede municipal está construído de uma forma bastante intensa. A
maioria dos terrenos urbanos conta com área construída, em madeira e alvenaria de
tijolos, com padrão popular. São casas de tamanho pequeno a médio, que
demonstram que a maioria da população conta com poucos recursos. As melhores
moradias se concentram no Centro, Bela Vista e Jardim Amadeus. Vale lembrar, no
entanto, que a maioria dos terrenos possui frente de 15 metros e 30 metros de
profundidade, perfazendo um total de 450 metros quadrados de área (Fotos
7.4.3.1.4.2.9/01 e 7.4.3.1.4.2.9/02).
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Foto 7.4.3.1.4.2.9/01
madeira.

-

Residências

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

em

Foto 7.4.3.1.4.2.9/02
madeira.

-

Residências

em

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Nas ocupações recentes, os tamanhos dos lotes diminuíram para 12 ou 10 metros de
largura por 30 de comprimento, com áreas de 360 e 300 metros quadrados.
Em pesquisa realizada para a elaboração do Pano Diretor do Município (2006), foi
constatado um número considerável de casas não ocupadas. Essas pertencem
geralmente a pessoas que residem em lotes na área rural ou em outro município.
Observa-se que na área urbana são poucos os lotes sem edificação ou sem uso. Nos
bairros mais antigos, Centro, Jardim Amadeus e Bela Vista, quase não há lotes vagos.
Nos bairros novos, Palhal, Industrial, Batata e Cacau, há uma ocorrência maior de
terrenos desocupados, principalmente nas margens desses bairros.
7.4.3.1.4.2.10 Planos setoriais, programas, projetos, obras, Ações e atividades de
Orgãos e Unidades Governamentais
O Município conta hoje com os seguintes programas e projetos:
•

Assistência Social
− Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI (parceria com o Governo
Federal);
− Agente Jovem (parceria com o Governo Federal);
− Bolsa Alimentação (parceria com o Governo Federal);
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•

Saúde

O serviço de saúde do município é coordenado pela SEMSAT – Secretaria Municipal
de Saúde de Trairão. Como auxílio na gestão da saúde conta com o Conselho
Municipal de Saúde que é ativo, reunindo-se periodicamente a cada mês e contribui
para melhor funcionamento, tomada de decisões e norteamento das ações.
O município de Trairão conta com apenas um hospital, conforme já assinalado
anteriormente. Sua rede de serviços assistenciais conta com um laboratório de
análises clínicas, uma unidade de saúde da família, um centro de saúde especial, seis
postos de saúde dos quais três estão em processo no SUS e uma equipe de saúde
bucal. O hospital mantém convênio em hospitais de outros municípios e firmou
convenio “Ação em Saúde”. Tem implantados vinte e três Programas de Saúde
Pública e oito Sistemas de Informações. O hospital também tem parceria com a
Pastoral da Criança, Conselho Tutelar, com CRAS – Centro de Referência de
Assistência Social e com a Secretaria Municipal de Educação.
•

Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

•

Programa de Assistência ao Pré-natal;
Programa de Controle do câncer c. uterino;
Programa de Crescimento e Desenvolvimento Infantil;
AIDPI;
Programa de Imunização;
Teste do Pezinho;
Programa de Controle da DDA/TRO
Programa de Controle de IRAS;
Programa Saúde da Família
Programa de Agentes Comunitários;
Programa de Controle a Diabetes;
Programa de Hipertensão Arterial;
Programa da Saúde Mental;
Programa de Atenção à Saúde Bucal
Vigilância Sanitária;
Vigilância Epidemiológica;
Programa de Controle da Tuberculose;
Programa de Controle da Hanseníase;
Programa de Controle da Malária;
Programa de Controle de Infecção Hospitalar.

Educação
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A sede municipal de Trairão conta com seis escolas públicas e uma particular, a qual
presta serviço apenas para a primeira infância – “Jardim I” e “Jardim II”. As escolas
municipais, em geral, prestam atendimento de 1a à 4a série do ensino fundamental e
Educação Jovens e Adultos-EJA. Algumas atendem crianças em idade pré escolar e
apenas uma escola ministra o curso do ensino fundamental da 5a à 8a série, conforme
pode ser observado nas unidades abaixo arroladas.
− Escolas da Zona Urbana
1. Escola Mun. Instituto de Educação de Trairão
Localização: Trav. Tancredo Neves n° 532 – Bairro Bela Vista
Ensino / F. Etária: 1ª a 4ª série(-) e Educação Jovens e Adultos
Quantidade de alunos: 1.151.
2. Escola Mun. Doutor Almir Gabriel
Localização: Rua São Sebastião – Nossa Senhora de Fátima
Ensino / F. Etária: 5ª a 8ª série (-), e Educação Jovens e Adultos – EJA.
Quantidade de alunos: 289.
3. Escola Mun. Deputado Everaldo Martins
Localização: Rua Deputado Everaldo Martins 301 – Bairro Jd. Amadeus
Ensino / F. Etária: 1ª a 4ª série, ensino fundamental e Educação Jovens e
Adultos – EJA.
Quantidade de alunos: 1.148.
4. Escola Mun. Laudelino Baú
Localização: Av. Nicias Ribeira – Bairro do Cacau
Ensino / F. Etária: Pré-escolar, 1ª a 4ª série e Educação Jovens e Adultos EJA
Quantidade de alunos: 223.
5. Escola Mun. de Educação Infantil Pequeno Príncipe
Localização: Rua Fernando Guilhon – Bairro Industrial
Ensino: Pré-escolar
Quantidade de alunos: 305.
6. Escola Mun. A Mão Cooperadora
Localização: Rua Fernando Guilhon – Bairro Industrial
Ensino: Pré-escolar e 1ª a 4ª série
Quantidade de alunos: 289
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7. Centro Educacional Pequeno Aprendiz
Escola particular
Ensino: Jardim I e Jardim II
7.4.3.1.4.2.11 Estrutura Administrativa da Prefeitura
De acordo com a Lei Municipal n° 185/2012, a estrutura física dos Órgãos de Direção
Superior da prefeitura de Trairão tem a seguinte constituição organograma funcional:
Gabinete do Prefeito
Gabinete do Vice-prefeito
Secretaria Municipal de Administração, Cultura e Desportos.
Gabinete do Secretário;
Diretoria de Recursos Humanos;
Diretoria de Patrimônio Imobiliário;
Diretoria de Cultura;
Diretoria de Desportos.

Secretaria Municipal de Educação
Gabinete do Secretário;
Assessoria Técnica;
Diretoria Administrativa;
Diretoria de Ensino;

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Gabinete do Secretário;
Diretoria de Obras e Serviços;
Diretoria de Terraplenagem e Pavimentação;
Diretoria de Mecânica e Transporte;
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Diretoria de Limpeza Pública.
Secretaria Municipal de Saúde.
Gabinete do Secretário;
Diretoria Administrativa;
Diretoria de Controle e Avaliação;
Diretoria Operacional;
Diretoria Administrativa Hospitalar;
Diretoria de Vigilância em Saúde;
Diretoria de Atenção Básica.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Mineração e Turismo.
Gabinete do Secretário;
Diretoria de Meio Ambiente;
Diretoria de Mineração;
Diretoria de Turismo;
Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura e Pesca.
Gabinete do Secretário;
Diretoria de Fomento Animal;
Diretoria de Fomento Vegetal;
Diretoria de Aquicultura Vegetal;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social.
Gabinete do Secretário;
Diretoria de Desenvolvimento;
Diretoria de Assistência Social e Judiciária;
Agências Distritais.
Gabinete do Agente Distrital.
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Titulares e endereços dos órgãos da prefeitura de Trairão
Gabinete do Prefeito
Prefeito: Danilo Vidal de Miranda
Av. Fernando Guilhon, s/n
(93) 3559 - 1364 [24]
(93) 3559 – 1155
prefeituramunicipaldetrairao@hotmail.com
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretária: Adrielle Ferreira da Silva Castro
Av. Fernando Guilhon, s/n
(93) 3559 - 1364 [21]
(93) 3559 – 1155
administracao@trairao.pa.gov.br
Secretaria de Planejamento
Secretário:
Av. Fernando Guilhon, s/n
(93) 3559 – 1397
Fax (93) 3559 – 1155
planejamento@trairao.pa.gov.br
Secretaria da Educação, Cultura e Desporto
Secretário: Silvestre Antonio Coutinho
BR-163 - Bairro do Cacau
(93) 3559 – 1585
Fax (93) 3559 – 1155
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educacao@trairao.pa.gov.br
Secretaria da Saúde
Secretária: Viviane Vilhena
Av. Fernando Guilhon, s/n
(93) 3559 – 1364
Fax (93) 3559 – 1155
saude@trairao.pa.gov.br
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Secretário: Júlio Cesar da Costa Leal
Av. Fernando Guilhon, s/n
Fax (93) 3559 – 1155
obras@trairao.pa.gov.br
Secretaria da Agricultura
Secretário: Isiquiel Gomes Souza
Rua Magalhães Barata, s/n
(93) 3559 – 1364
agricultura@trairao.pa.gov.br
Secretaria do Meio Ambiente, Mineração e Turismo
Rua Castro Alves, 80
(93) 3559 – 1397
ambiente@trairao.pa.gov.br
Secretaria da Promoção Social
Av. Fernando Guilhon, s/n
(93) 3559 – 1364
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Fax (93) 3559 – 1155
social@trairao.pa.gov.br

7.4.3.1.5 Caracterização dos Compartimentos da AID

A pesquisa exploratória, apoiada em roteiro de vistoria explicitado no item
Metodologia, permitiu o reconhecimento da área em estudo, com o levantamento de
informações básicas para mapeamento das localidades e definição de territórios com
características similares, para estudo de cada um em particular. A sistematização das
informações colhidas no trabalho de campo, considerando a função econômica e o
processo histórico de ocupação, permitiu a identificação de seis compartimentos, com
distintas nucleações, dentre as quais foram selecionadas as mais representativas para
a caracterização de cada compartimento.
A apresentação de cada um dos compartimentos constitui-se de uma caracterização
geral, da apresentação de cada nucleação selecionada e das sedes distritais nele
localizadas, constando, ao final, as fichas resultantes das vistorias realizadas nas
demais nucleações do compartimento.
7.4.3.1.5.1 - Compartimento 1 - Eixo Sul da BR-163
O Compartimento 1 - Eixo Sul da BR-163 compreende um conjunto de 08 nucleações,
uma sede distrital e a sede municipal de Trairão, localidades dispostas ao longo das
margens da Rodovia Federal Cuiabá – Santarém, sendo que todas as nucleações e a
sede distrital estão no território do município de Trairão. A sede municipal foi tratada
no item 7.4.3.1.4.2 e a nucleação de Tucunaré, que também se encontra no Eixo Sul
da BR-163, será tratada no item 7.4.3.2, por estar incluída na Área Diretamente
Afetada – ADA, uma vez que o curso do rio Tucunaré será atingido pela inundação do
reservatório do empreendimento e afetará essa nucleação. O Quadro 7.4.3.1.5.1/01
apresenta as nucleações integrantes deste compartimento.
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Quadro 7.4.3.1.5.1/01 – Localidades do Compartimento 1 – Eixo Sul da BR-163
Nucleação/Sede

Município

Área de Influência

Aruri

Trairão

AID

Sede distrital de Bela Vista do Caracol

Trairão

AID

Espinho

Trairão

AID

Jamanxim

Trairão

AID

Santa Luzia

Trairão

AID

São Miguel ou Batata

Trairão

AID

Sede municipal de Trairão
Três Bueiras

Trairão
Trairão

Tucunaré
Vila Planalto

AID
AID

Trairão
Trairão

ADA
AID

Fonte: CNEC WorleyParsons, Pesquisa de Campo (nov e dez de 2012 e jan de 2013)

Todas essas localidades ocupam a Área de Exploração de Atividades Produtivas
definida pelo Zoneamento Ecológico e Econômico de Trairão, que estão circundadas
por diferentes unidades de conservação como as Florestas Nacionais - FLONA
Itaituba I, FLONA Itaituba II e FLONA Trairão e, na porção mais ao sul, pelo Parque
Nacional do Jamanxim (Figura 7.4.3.1.5.1/01). Nesse território estão também
delimitadas as diferentes unidades de colonização e de desenvolvimento sustentável
como os Projetos de Assentamento: PA Nossa Senhora de Fátima, PA Rio Cigano, PA
Rio Bonito, PA Areia e os Projetos de Desenvolvimento Sustentável: PDS Boa Vista do
Caracol, PDS Água Azul e PDS Esperança do Trairão.
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Figura 7.4.3.1.5.1/01 – Zoneamento Ecológico Econômico do Município de Trairão.
Fonte: IBAMA/IBGE

Em termos gerais, alguns aspectos demográficos observados no Censo de 2010
(IBGE) mostram que o Compartimento 1 - Eixo Sul da BR-163 compreende uma
população de 14.304 indivíduos, onde 27,14% compreendem a taxa de indivíduos não
alfabetizados e a faixa de idade entre 10 e 40 anos corresponde a uma taxa de
apenas 9,06% de analfabetos. Com relação ao número de pessoas por domicílio,
observa-se que 70,94% compreendem moradias com 2 a 5 indivíduos e, com relação
aos responsáveis pela residência, 74,19% são homens e 25,81% são mulheres, taxas
muito semelhantes ao conjunto da população do município de Trairão.
A construção da BR-163 foi iniciada na década de 1970 pelo governo militar, no
contexto do projeto integracionista que considerava a Amazônia Legal uma região
estratégica. Além da construção da estrada, que foi obra do 8º e do 9º Batalhão de
Engenharia e Construção do Exército Brasileiro (BEC), foi incentivada a colonização
agrícola e agropecuária dessa região. Durante as décadas de 1980 e 1990
praticamente não houve manutenção da estrada, que se tornou intransitável na
estação das chuvas pelos atoleiros, buracos e precariedade das pontes de madeira e,
na estação da seca, a poeira dificulta a trafegabilidade na rodovia. Atualmente a BR163, chamada de “estrada do inferno” pelos usuários, está sendo pavimentada e
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asfaltada desde o Mato Grosso até o seu entroncamento com a Transamazônica –
BR-230, junto à sede distrital de Campo Verde, município de Itaituba.
7.4.3.1.5.1.1 Caracterização geral das localidades do compartimento
Em termos históricos, as nucleações do Eixo Sul da BR-163 surgiram a partir dos
projetos de colonização desenvolvidos pelo INCRA logo após a construção da BR-163.
Inicialmente chegaram à região muitas famílias, a maioria de origem nordestina,
atraídas pelas promessas de terras e de incentivos do governo federal. Os lotes, onde
estão atualmente as áreas urbanizadas das nucleações, foram definidos pelo
planejamento do INCRA como lotes urbanos, a maioria às margens da BR-163,
visando a instalação de equipamentos públicos como postos de saúde, escolas e
galpões de estocagem da produção agrícola, além de áreas para igrejas, espaços de
uso coletivo, comércio e outros serviços.
O fracasso desse projeto de colonização, devido principalmente à falta de assistência
técnica, de recursos financeiros e de transporte da produção agrícola, foi
potencializado pelo descuido da manutenção da BR-163 e resultou a saída de muitos
colonos que abandonaram ou venderam suas posses de terra e seguiram para as
cidades da região. Os que ficaram foram deixados à própria sorte e sofreram com as
ações da grilagem de terras, com a violência dos jagunços e os desmandos dos
madeireiros e garimpeiros que ocuparam a região.
Na década de 1990, uma segunda colonização veio ocorrer no Eixo Sul da BR-163
com a chegada de famílias originárias do sul, sudeste e centro oeste que dinamizaram
a extração da madeira e instalaram muitas serrarias na região. Nessa época, a área
urbana das nucleações foi ampliada com novas residências e alguns equipamentos
públicos foram reinstalados pelo movimento que esse novo contingente humano
organizou e reivindicou junto ao poder público do recém- criado município de Trairão.
Paralelamente a essas mudanças que a exploração da madeira provocou na
economia regional, ocorreram também outras alterações no uso das terras, quando
muitas áreas desmatadas pelos primeiros colonos foram transformadas em pastagens,
o que garantiu a melhoria da renda de muitas famílias da colonização original, que
persistiam na agricultura com tecnologia tradicional, que apenas produzia a
subsistência familiar.
Uma caracterização geral das nucleações do Eixo Sul da BR-163 aponta para a
situação de estagnação da economia que está estruturada na exploração dos recursos
naturais da região. Por um lado, a exploração predatória dos recursos hídricos pelo
garimpo mecanizado do ouro, cujos impactos diretos sobre a fauna ictiológica já são
evidentes, o que tem afetado a atividade de pesca comercial praticada por nucleações
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como Aruri e Três Bueiras. Por outro lado, a exploração seletiva dos recursos
florestais, principalmente das madeiras de lei e mais recentemente do palmito, está
condenada a desaparecer devido às resistências dos madeireiros em implantar as
diretrizes de exploração sustentável, como o reflorestamento, orientadas pelos órgãos
de proteção ambiental estadual e federal.
A agropecuária, apesar dos esforços desenvolvidos pela EMATER, CEPLAC e outros
atores como as associações de agricultores e cooperativas de produtores rurais, ainda
é pouco desenvolvida e dependente de tecnologia tradicional. Algumas ações, como a
criação de uma bacia leiteira ou mesmo de um sistema de transporte da produção da
agricultura familiar, são muito tímidas e não conseguem se expandir devido às
dificuldades de obtenção de crédito para a compra de meios de produção, como
tratores e outros implementos agrícolas. A pesca comercial, apesar do ‘sistema de
aviamento’ que ainda marca a relação do pescador com o atravessador, apresenta
uma grande potencialidade de expansão. O Ministério da Pesca tem direcionado
recursos financeiros para a dinamização da atividade e a Colônia de Pesca de Trairão
tem orientado os pescadores na obtenção de crédito bancário para a compra de
motores, barcos e outros implementos. Além disso, a colônia de pesca tem procurado
desenvolver ações como projetos para a compra de um caminhão frigorífico e de
espaço na cidade para a comercialização direta com o consumidor, de forma a superar
a relação de dependência do pescador com o ‘patrão’ da pesca.
O cenário atual das condições da infraestrutura básica, dos serviços e das atividades
comerciais das nucleações do Compartimento 1 é muito precário e torna-se mais
crítico pela ausência de políticas públicas eficientes para a educação, saúde,
saneamento ambiental entre outros, conforme será apresentado na sequência do
presente capítulo.
Segundo informações dos entrevistados, a regulamentação das atividades de
exploração dos recursos naturais nas unidades de conservação e no seu entorno,
pelas ações do ICMBio, tem gerado situações de conflito na nucleação de Jamanxim.
A adequação das madeireiras instaladas no entorno das Florestas Nacionais –
FLONAS, aos princípios do manejo sustentável, tem gerado o desemprego de muitas
famílias com o fechamento das madeireiras irregulares; a situação se complica com a
retirada de moradores que moram no interior e em torno da FLONA.
Vale ressaltar que situações conflituosas têm também ocorrido em outras nucleações
da BR-163 como, por exemplo, a truculência da polícia florestal em Bela Vista do
Caracol que, no ano passado, espancou alguns colonos, queimando suas casas e um
trator, alegando estarem ocupando área da FLONA.
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Essa situação de conflito na área de Jamanxim pode ser mais bem compreendida pela
exposição de motivos da Ação Civil Pública (Inquérito Civil Público nº
1.23.002.000185/2007-76/PRM/STM/MPF), movida pelo Ministério Público Federal
contra o INCRA e o estado do Pará, onde o PA Nossa Senhora de Fátima que incide
na nucleação de Tucunaré e na sede distrital de Bela Vista do Caracol é citado junto
com outros 106 Projetos de Assentamento (PA) e Projetos de Desenvolvimento
Sustentável (PDS) do oeste do Pará. Vale ressaltar que o PA Água Azul, que incide
nas nucleações de Três Bueiras, Santa Luzia e Vila Planalto, está também incluído
nesse processo movido pelo Ministério Público Federal. O resultado da Ação Civil
Pública levou à interdição e cancelamento dos estudos dos projetos de assentamento,
por serem criados sem licenciamento ambiental e sem infraestrutura necessária para
atender aos trabalhadores rurais. Pelo menos 100 projetos estão na área de influência
da BR-163 (Cuiabá-Santarém), cujo Plano de Sustentabilidade prevê prioridade para a
regularização fundiária.
Alega o Ministério Público que outras irregularidades foram verificadas, como a
assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o INCRA e a
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará, para licenciar com mais rapidez a
exploração madeireira dentro de projetos de reforma agrária. Outra irregularidade
constatada é a sobreposição de áreas, com incidência sobre espaços destinados a
populações tradicionais, unidades de conservação, zonas de amortecimento e
unidades de conservação de proteção integral, em que é vedada qualquer ocupação
humana. Além da anulação dos projetos, a Ação Civil Pública também levou ao
afastamento de cinco dirigentes do INCRA lotados na Superintendência Regional de
Santarém por improbidade administrativa, durante investigação sobre assentamentos
e favorecimento de madeireiros.
7.4.3.1.5.1.2 População, infraestrutura,
presentes em cada localidade

serviços

e

atividades

comerciais

Para uma caracterização dos núcleos populacionais do Eixo Sul da BR-163 foi
organizado o Quadro 7.4.3.1.5.1.2/01, que apresenta alguns aspectos obtidos nos
levantamentos de campo como o número de residências e região de origem da
população, algumas condições da infraestrutura, dos serviços e das atividades
econômicas presentes em cada localidade. Vale destacar que a nucleação de Batata
ou São Miguel não apresenta dados devido às dificuldades de acesso na época da
vistoria de campo. Este quadro não contempla a sede municipal de Trairão, já
analisada no item 7.4.3.1.4.2 anteriormente apresentado.
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Quadro 7.4.3.1.5.1.2/01 – Quadro Síntese – Aspectos da população, infraestrutura, serviços e atividades comerciais presentes em cada nucleação.
Aspectos da
População
Nucleação

Região
Origem

Água

Energia

Saneamen
to

Serviços
Telefonia

9

Educação

10

Saúde

Estabelecimentos
de
Comércio e
Serviços

Atividades
Econômicas

Apoio ao
garimpo/estrada, Pesca

Aruri

NE (MA e
CE)

65

Poço
cacimba

Sim

Fossa

Telefone
público

EMEF

ACS

O3 Mercearias,
Bar/restaurante,
03 Postos de
combustível

Batata

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

Fossa

Rede
telefônica,
Tel. público

EMEF
EEEM

Centro
de
Saúde

20 Mercearias
Posto de
combustível,
Hotéis, Bar,
Restaurante, Loja

Madeira, Pecuária, Agr.
Familiar, Ind. Palmito,
Comércio

Celular

EMEF
fechada

Posto
de
Saúde

01 Mercearia

Pecuária,
Agr. Familiar

Sede Distrital
de Bela Vista
do Caracol

N E (MA, PI)
SUL (SC)
CO (MT)

Espinho

9

Nº
casas

Infraestrutura

SUL e SE

6.000
(hab,)

Poço

18

Poço
cacimba

Sim

Sim

Fossa

EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental até a 5 ª série. EMEFc – Escola Municipal de Ensino Fundamental completo (até a 8 ª série) EEEM – Escola Estadual de Ensino Médio.

10

ACS – agente comunitário de saúde.

VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 81
Revisão: 0

Aspectos da
População
Nucleação

Região
Origem

Nº
casas

Infraestrutura
Água

Energia

Serviços

Saneamen
to

Telefonia

EMEFc

EMEFc

Jamanxim

SUL (PR)
CO (MT)

210

Poço

Sim

Fossa

Rede
telefônica,
Tel. público

Santa Luzia

SUL (SC,
PR)
NE (RN, MA)

13

Poço

Sim

Fossa

Tel. público

Três Bueiras

NE (MA)

80

Poço

Sim

Fossa

Vila Planalto

NE (MA)
SUL

46

Poço

Sim

Fossa

11

Educação

Celular

Tel. público

12

Saúde

Estabelecimentos
de
Comércio e
Serviços

03 Mercearias,
Posto,
Posto comb,
03 ACS
Padaria, Sorvet, 02
Tec.
Rest., Farmácia,
Enferm
Hotel, 02 Lojas
Posto,
Tec.
Mercearia, Bar,
Enferm
Restaurante.
Acs

EMEF

03 Mercearias, 03
Posto
Bares, Restaurante
de
03 Lojas, Hotel,
Saúde
Posto gasolina

EMEF

Posto,
ACS

Atividades
Econômicas

Madeira, Palmito,
Pecuária

Madeira,
Pecuária,
Diarista rural
Garimpo, Pesca,
Madeira, Pecuária
Madeira,
Ind. Palmito,
Pecuária

02 Mercearias,
Rest, Açougue

Fonte: Roteiros de pesquisa expedita e roteiros de pesquisa qualitativa (nov e dez de 2012 e jan de 2013)
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

11

12

EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental até a 5 ª série. EMEFc – Escola Municipal de Ensino Fundamental completo (até a 8 ª série) EEEM – Escola Estadual de Ensino Médio.
ACS – agente comunitário de saúde.
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O primeiro aspecto que o quadro-síntese apresenta diz respeito à origem dos
moradores das nucleações analisadas. Como já descrito anteriormente, a região foi
palco do programa de colonização do INCRA e, posteriormente, recebeu uma nova
leva de migrantes que veio transformar a vida econômica das nucleações. Observa-se
que há duas categorias de formação populacional, uma estruturada com famílias de
origem nordestina, majoritariamente de origem maranhense, que sobreviveu ao
abandono do INCRA e que ainda hoje caracteriza as nucleações de Aruri, Três
Bueiras e Vila Planalto.
A segunda categoria corresponde às nucleações onde a maioria das famílias é de
origem sulista, principalmente dos estados de Santa Catarina e Paraná, e de famílias
do sudeste. Vale ressaltar que, recentemente, tem sido registrada a vinda de famílias
do Mato Grosso que estão se estabelecendo na nucleação de Jamanxim e em Bela
Vista do Caracol devido aos interesses comuns de exploração da madeira. Vale
destacar também que o grupo de famílias sulistas só chegou na década de 1990,
atraídas pela abundância dos recursos florestais e interessadas na sua exploração, já
que praticavam essa atividade em suas terras de origem. Entretanto, muitas dessas
famílias sulistas vieram também para desenvolver atividade de agropecuária e ainda
persistem nessa ação que tradicionalmente desenvolviam nas terras de origem. Essa
categoria de população é o que caracteriza as nucleações de Espinho, Jamanxim e
Santa Luzia.
Há, entretanto, o caso de Bela Vista do Caracol onde as duas categorias estão
presentes e se registra uma diversidade de regiões de origem.
Com relação ao tamanho das nucleações, observa-se que, além da sede municipal, a
sede distrital de Bela Vista do Caracol é a localidade mais populosa do Compartimento
1, com 30% da população do município de Trairão. As outras nucleações podem ser
caracterizadas como: i) de população média e esse é o caso de Jamanxim que
apresenta 210 domicílios familiares, considerando nesse cômputo a população da
área urbanizada e dos domicílios localizados ao longo das estradas vicinais; ii)
consideradas pequenas as nucleações de Três Bueiras, Planalto e Aruri; iii) muito
pequenas as nucleações de Espinho e Santa Luzia. Como já mencionado, a
nucleação Batata ou São Miguel não será caracterizada por falta de informações,
decorrente da impossibilidade de acesso à localidade.
O segundo aspecto apresentado pelo quadro-síntese diz respeito à infraestrutura das
nucleações e uma primeira observação se refere ao abastecimento de água. Os poços
e nascentes são a única forma de abastecimento de água nas nucleações e em Bela
Vista do Caracol e, geralmente, essa água consumida não é tratada e raramente
filtrada. Vale ressaltar que na nucleação de Jamanxim e na sede distrital de Bela Vista
do Caracol o abastecimento é mais crítico na época mais seca do ano, no auge do
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verão, quando os poços secam e os moradores recorrem aos poços que algumas
madeireiras conseguiram perfurar, pois, segundo informações obtidas em campo,
nessa região há muita dificuldade para a perfuração de poços artesianos.
Observa-se que não há rede de coleta de esgotos na região do Eixo Sul da BR-163.
Predomina o sistema de fossa rudimentar, presente na maioria das residências, sendo
raríssimas aquelas que possuem fossa séptica. Já com relação à coleta de lixo, não
incluída no quadro-síntese, apenas Bela Vista do Caracol e a nucleação de Jamanxim
dispõem de um precário sistema de coleta que é depositada em lixão a céu aberto. Os
métodos de queima e de colocação em terrenos baldios são práticas observadas nas
outras nucleações.
Atualmente a energia elétrica convencional está presente em todas as nucleações e
na sede distrital de Bela Vista do Caracol. Algumas nucleações conseguiram esse
serviço depois de muita luta e, inclusive, foi registrado um movimento social que
agregou várias comunidades que fecharam a BR-163 como protesto de reivindicação
e, assim, conseguiram a instalação. Entretanto, o fornecimento é considerado
precário, pois os cortes são constantes, principalmente nas épocas de chuva.
Os serviços de telefonia são também precários e apenas Bela Vista do Caracol, Aruri,
Jamanxim, Vila Planalto e Santa Luzia possuem telefone público, observando-se que
nessa última nucleação encontra-se quebrado; nas outras nucleações o celular pode
ser usado quando é possível conseguir uma conexão via satélite.
Os serviços públicos de educação e saúde estão presentes em todas as localidades,
mas a qualidade desses serviços é considerada precária e muitas vezes ineficiente e
desqualificada, apesar dos esforços dos professores em frequentar, por conta própria,
uma faculdade de pedagogia em curso modular que acontece no período de férias
escolares, nos meses de janeiro e julho. As escolas municipais de ensino fundamental
estão presentes em todas as nucleações; apenas na nucleação de Espinho a escola
está fechada por falta de alunos. Entretanto, apenas as nucleações de Jamanxim e
Santa Luzia oferecem o ensino fundamental da 1ª a 8ª séries. Já na sede distrital de
Bela Vista do Caracol são oferecidos o ensino fundamental completo e o ensino
médio, que é de responsabilidade da esfera estadual. Essa limitação é motivo de
ressentimento nas nucleações mais populosas, onde é grande a demanda, sendo que
a falta de apoio financeiro para o transporte dos alunos até Bela Vista do Caracol,
aliada às condições de trafegabilidade da BR-163 têm prejudicado uma parte
substancial da população jovem das nucleações.
O serviço de saúde, a despeito das tímidas ações do governo municipal, é muito
precário e ineficiente. Apenas quatro nucleações dispõem do chamado ‘postinho de
saúde’ que compreende uma instalação simples sem nenhum recurso para o
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atendimento. Apenas nas nucleações de Jamanxim e Santa Luzia o ’postinho’ oferece
melhor serviço, pois dispõe de uma auxiliar de enfermagem ajudada por agentes
comunitários de saúde que desenvolvem ações de educação e orientação em saúde.
Nas outras nucleações o serviço de saúde dispõe apenas do ACS, mas por ser uma
área de foco de malária devido à proximidade dos garimpos da região, a nucleação do
Aruri dispõe, além do ACS, de um agente da SUCAM que é coletor e microscopista de
lâmina de malária, que prescreve o tratamento e disponibiliza os medicamentos
necessários.
Na sede distrital de Bela Vista do Caracol está instalado um centro de referência de
saúde que atende todo o Eixo Sul da BR-163. As condições das instalações e dos
equipamentos básicos desse centro de saúde são as mais precárias possíveis e a
equipe de paramédicos é insuficiente para atender a demanda das nucleações e muito
menos os acidentes que ocorrem ao longo da BR-163. Nos últimos anos a visita de um
médico especialista em Clínica Geral tem ocorrido e todos os casos que necessitam
de um atendimento médico são encaminhados para o serviço de saúde das cidades
de Trairão ou Itaituba, que também apresentam grandes dificuldades por falta de
médicos, que rejeitam as boas propostas salariais, dada a precariedade dos recursos
básicos dos hospitais da região.
Os serviços e comércio existentes nas localidades do Compartimento 1 variam
conforme o tamanho e a função da nucleação. Em todas as nucleações há pelo menos
uma mercearia ou um bar, algumas já dispõem de restaurante, posto de combustível,
borracharia e outros. Aruri e Três Bueiras, apesar de pouco povoadas, dispõem de
mercearias, restaurantes, postos de combustível e lojas de roupas, porque estão em
áreas onde o garimpo é desenvolvido e a demanda é muito grande. A nucleação de
Jamanxim, que possui uma população maior, também apresenta um comércio variado
para atender essa população que possui uma maior renda gerada pelo trabalho nas
madeireiras. Em Bela Vista do Caracol o comércio é dinâmico e variado; além da
grande população residente, tem a função de apoio às madeireiras da região do Eixo
Sul da BR-163. Ali podem ser encontradas grandes lojas de ferragens e implementos
usados nas serrarias, além de estabelecimentos de solda e de torno mecânico
especializados em consertos de peças de maquinário de serraria e de caminhões e
tratores usados na exploração e corte da madeira.
O último aspecto apresentado no quadro-síntese refere-se às atividades econômicas
principais e secundárias de cada nucleação, que vêm caracterizar a função da
localidade no contexto da economia do Eixo Sul da BR-163. Em termos gerais a
economia é essencialmente voltada para o setor primário, ou seja, baseada no
garimpo do ouro, na pecuária de corte e de leite, na agricultura para abastecimento do
mercado local e, principalmente, na extração de madeira. As cidades de Trairão e, em
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menor proporção, Itaituba são os maiores mercados de consumo da produção
agropecuária local, enquanto a madeira extraída se destina principalmente às serrarias
instaladas em algumas nucleações e, depois de serrada ou plainada, é enviada para o
sudeste e o sul do Brasil e para o mercado exterior, cujo envio ultimamente está
suspenso, provavelmente devido à grande demanda provocada pela dinamização da
construção civil vinculada à Copa do Mundo, conforme sistematicamente citado pelos
entrevistados na região.
Observa-se que o pouco dinamismo da economia do Compartimento 1 está ligado ao
custo ou mesmo à impossibilidade de escoar a produção agrícola local para mercados
mais distantes e ao grau rudimentar da produção agrícola, que utiliza poucos insumos,
tecnologia e maquinário, o que caracteriza uma agricultura típica de subsistência.
O quadro-síntese sugere que Aruri e Três Bueiras são nucleações com a função de
apoio ao garimpo e, coincidentemente, apresentam uma economia onde a pesca tem
também um papel significativo. A pecuária só não está presente como atividade de
importância na nucleação de Aruri, mas é a atividade principal da nucleação de
Espinho, onde a pecuária leiteira é uma atividade desenvolvida pela população
originária do sul-sudeste, onde esse ramo da pecuária é tradicional, o que talvez
possa explicar o fato de essa nucleação ter aderido com determinação à implantação
do programa Bacia Leiteira que está sendo dinamizado no Eixo Sul da BR-163.
A agricultura familiar é atualmente pouco desenvolvida e é a atividade secundária na
nucleação de Espinho e em Bela Vista do Caracol, onde também se desenvolve a
pecuária leiteira, refletindo as tradições agropecuárias trazidas pelas famílias das
terras de origem.
A extração de madeira é a atividade principal das nucleações de Jamanxim e de Santa
Luzia, sendo também importante em Bela Vista do Caracol. Essas localidades
possuem várias serrarias, sendo algumas de grande porte e que oferecem os serviços
mais delicados de plaina, que vem agregar mais valor na venda da madeira. Nas
nucleações de Três Bueiras e Vila Planalto a extração de madeira é também uma
atividade de peso na economia local.
O beneficiamento do palmito é uma atividade que também se desenvolve nas
nucleações de Jamanxim e Vila Planalto e em Bela Vista do Caracol. Nesses núcleos
populacionais existem pequenas indústrias de beneficiamento de palmito, algumas
clandestinas, que geram vários postos de empregos diretos e indiretos. Há uma
grande tendência de expansão, principalmente daqueles estabelecimentos orientados
pelo ICMBio visando à normatização da atividade dentro dos padrões sanitários
exigidos pela legislação e ações como o reflorestamento com sementes selecionadas,
de forma a garantir uma exploração sustentável desse recurso florestal.
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Ressalta-se que Bela Vista do Caracol se caracteriza por uma economia diversificada
onde a extração da madeira, a pecuária de corte e de leite, a agricultura familiar, o
beneficiamento do palmito e o comércio de apoio às serrarias e ao garimpo são
atividades que têm peso equilibrado no conjunto da economia local e papel destacável
na economia do município de Trairão.
7.4.3.1.5.1.3 Modo e condições de vida e relações com o rio e com a terra
Em termos gerais, o modo e as condições de vida da população do Eixo Sul da BR163 refletem a história de formação das nucleações que são constituídas
principalmente por migrantes do sul, nordeste e centro-oeste do país, que trouxeram
muitos de seus hábitos e costumes regionais, reproduzindo-os neste novo território e
deixando marcas perceptíveis, por exemplo, nas paisagens, na arquitetura das
construções, na culinária, nas expressões do linguajar e na própria visão de mundo
que esse encontro de culturas moldou ao longo dos últimos 40 anos em que a região
se manteve quase isolada e pouco exposta a novos elementos culturais.
A ocupação dessa área da BR-163 se desenvolveu obedecendo às limitações do meio
natural, e apesar de algumas situações terem ocorrido e ainda ocorrerem em áreas
impróprias como, por exemplo, o desmatamento provocado pela extração da madeira
e a poluição dos rios pela extração do ouro, observa-se que o baixo adensamento e os
terrenos amplos podem facilitar algumas ações corretivas como o replantio de
espécies em extinção na região, a mudança na forma predatória de extração do
palmito e, principalmente, a normatização da extração do ouro dentro dos princípios da
sustentabilidade ambiental.
Ressalta-se também que, nas nucleações onde os rios exercem influência, como é o
caso de Aruri, a construção de palafitas é bastante comum, sendo uma prática cultural.
No caso de Três Bueiras, onde uma vicinal leva diretamente ao rio Jamanxim, e
mesmo de Aruri, que a partir do rio Aruri Grande se chega ao rio Jamanxim, o rio é
uma fonte de recursos que sustenta a atividade de pesca comercial e que, também,
pode ser eventualmente usado como uma forma de se chegar às áreas de garimpo, às
nucleações vizinhas, às nucleações ribeirinhas do Tapajós e à própria cidade de
Itaituba, a partir do rio Tapajós.
7.4.3.1.5.1.4 Relações de dependência com os núcleos urbanos
A conectividade com os centros estruturados e, principalmente, com as sedes
municipais da Área de Influência Direta do empreendimento AHE São Luiz do Tapajós
e a acessibilidade estabelecida pela presença da rodovia ou eventualmente dos rios
que formam o rio Tapajós são o que determina o desenvolvimento e a dinâmica atual
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do Eixo Sul da BR-163. Neste sentido, as nucleações e a própria sede distrital de Bela
Vista do Caracol podem ser caracterizadas como dependentes de conectividade, ou
seja, são dependentes dos núcleos urbanos mais estruturados. Essa subordinação
pode também ocorrer entre as próprias nucleações dependendo do porte e dos
serviços que podem oferecer.
Essa conectividade faz com que as nucleações ampliem as opções para compra e
venda de produtos. Sendo assim, as nucleações e Bela Vista do Caracol mantêm
relações com cidades do Pará, como Trairão, Itaituba e Santarém, e do Mato Grosso,
especialmente para o abastecimento dos estabelecimentos comerciais locais, como,
por exemplo, a compra do arroz mato-grossense consumido em toda a região da AID.
As nucleações e Bela Vista do Caracol são também dependentes de conectividade
quando da comercialização da produção da pecuária, da agricultura familiar, do
palmito beneficiado e da extração de madeira com as cidades de Trairão e Itaituba e,
no caso da venda do gado, com as cidades do Mato Grosso.
Ressalta-se que algumas nucleações são dependentes de outras como, por exemplo,
Aruri que procura a assistência médica em Três Bueiras, onde existe um precário
posto de saúde, ou como as outras nucleações que dependem do centro de saúde da
sede distrital de Bela Vista do Caracol, ou dos serviços de saúde das cidades de
Trairão e Itaituba ou até mesmo de Santarém.
A subordinação entre nucleações e Bela Vista do Caracol ocorre também com relação
à educação, principalmente para a complementação das últimas séries do ensino
fundamental ou para obter a formação do ensino médio. Apesar de Bela Vista do
Caracol oferecer um curso modular de terceiro grau, a dependência das nucleações e
da sede distrital para a formação superior está direcionada às cidades de Trairão,
Itaituba e Santarém.
7.4.3.1.5.1.5 Caracterização da sede distrital de Bela Vista do Caracol e das
nucleações Aruri, Santa Luzia e Jamanxim, a partir de Pesquisa Qualitativa
Amostral
Conforme descrito no item referente à Metodologia de Pesquisa Qualitativa, foi
desenvolvido nas sedes distritais e nos núcleos populacionais da AID um trabalho de
campo mais investigativo, visando estabelecer uma tipologia das diferentes
nucleações que compõem a AID. Essa pesquisa compreendeu o levantamento
expedito dos núcleos populacionais, entrevistas com roteiro semiestruturado e o
registro fotográfico dos aspectos visuais.
As entrevistas foram realizadas com moradores mais velhos, lideranças locais ou
agentes públicos, e o critério que orientou a escolha das nucleações a serem
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revisitadas para aplicação da pesquisa qualitativa amostral foi o porte, definido pelo
número de domicílios, características sociais, função econômica e presença de
população indígena registrados na vistoria realizada preliminarmente. Desta forma
foram escolhidas as seguintes nucleações: Aruri, tamanho médio dentre as
nucleações do compartimento e com significativa participação de sua população em
atividade de pesca comercial e apoio ao garimpo; Santa Luzia, representando as
pequenas nucleações e Jamanxim de grande porte, quando comparada às demais
nucleações do compartimento, e com atividades predominantemente relacionadas à
extração de madeira. Já Bela Vista do Caracol foi escolhida pela sua função na
estrutura administrativa municipal e, também, pelo papel de polo regional que exerce
nas nucleações do Eixo Sul da BR-163.
O resultado dessa investigação, que compreende os textos apresentados a seguir,
possibilitou uma caracterização mais detalhada dos núcleos populacionais escolhidos
e que pode ser tomada como aproximação das demais nucleações do mesmo tipo. Tal
caracterização partiu das informações fornecidas pelos entrevistados, sobre aspectos
da infraestrutura urbana, da economia, dos serviços públicos, além de informações
sobre a história da nucleação e dos seus principais aspectos socioculturais.
7.4.3.1.5.1.5.1 Aruri
A nucleação denominada Aruri está localizada a 100 quilômetros da sede municipal de
Trairão, às margens da BR-163 – Rodovia Cuiabá-Santarém que, apesar das
dificuldades de tráfego no inverno, é o principal acesso a essa localidade. Atualmente,
o adiantado trabalho de recuperação e asfaltamento dessa rodovia federal vem
proporcionando uma melhor circulação da população local e dos transeuntes vindos
principalmente do Mato Grosso e regiões adjacentes. Há também, no tempo do
inverno, a possibilidade de acesso pelo rio Aruri Grande, que deságua no Jamanxim
por onde se pode adentrar o Tapajós; mas raramente esse trajeto é utilizado.
A área de ocupação de Aruri é definida pelo Zoneamento Ecológico e Econômico de
Trairão como área de exploração de atividades produtivas; está circundada pelo
Parque Nacional do Jamanxim e compreende a última nucleação do município de
Trairão na divisa com a porção sul do município de Itaituba. Destaca-se por ser um
posto de apoio para as atividades de mineração de ouro que ocorrem ao longo do rio
Jamanxim, limite natural entre duas unidades de conservação federais: Florestas
Nacionais de Itaituba I e Itaituba II.
A nucleação se caracteriza por um assentamento de domicílios ao longo da BR-163
(Figura 7.4.3.1.5.1.5.1/01), compreendendo dois arruamentos separados pela ponte
sobre o rio Aruri Grande. Abirga uma população aproximada de cerca de 180 pessoas,
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observando-se que muitos moradores que praticam a pesca se mudaram para Trairão,
mas mantêm suas casas, usando-as nos períodos de pescaria. A norte da ponte, nas
duas margens da estrada, estão agrupadas 35 casas e duas outras em sítios, a menos
de dois quilômetros; após a ponte estão agrupadas 28 casas, circundando uma grande
área semelhante a uma praça (Foto 7.4.3.1.5.1.5.1/01).

Figura 7.4.3.1.5.1.5.1/01 - Croqui da nucleação
Fonte: CNEC,WorleyParsons, 2013

Foto 7.4.3.1.5.1.5.1/01 – Visão geral do conjunto de domicílios a sul da ponte.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2012

Junto a essa praça estão localizados alguns equipamentos urbanos como a escola,
dois pontos de venda de combustível, o templo da Assembleia de Deus, o restaurante
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e uma venda de secos e molhados. O outro arruamento que ocupa as duas margens
da BR-163 diferencia-se pela sua localização em área de inundação, o que justifica a
construção de domicílios sobre palafitas (Foto 7.4.3.1.5.1.5.1/02). Ali se encontram
uma venda de secos e molhados, uma igreja católica, um ponto de venda de
combustível, uma escola abandonada e a casa do coletor de lâminas para tratamento
de malária.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.1/02 – Detalhe das casas em palafita.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2012

A maioria das construções é de madeira e apresenta características construtivas
típicas dessa região amazônica, onde sobressai a varanda na entrada da casa (Foto
7.4.3.1.5.1.5.1/03), com uma sala e corredor que leva aos quartos e à cozinha. As
coberturas são de telhas de barro, fibrocimento ou de palha de babaçu; neste último
caso, para aquelas áreas adjacentes à casa, como garagem, depósito e banheiros.
Em geral as casas são bem cuidadas e muitas delas estão pintadas com cores fortes.
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.1/03 – Detalhe de moradia do Aruri.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

7.4.3.1.5.1.5.1.1 Histórico da formação
O nome Aruri dado à nucleação está relacionado à sua localização às margens do rio
Aruri Grande, um dos formadores do rio Jamanxim. Quando da construção da BR-163
muitas localidades foram surgindo ao redor de acampamentos do 9º BEC e,
geralmente, os nomes desses acampamentos foram criados ou emprestados de
alguma referência toponímica do local. Grupos de colonos, atraídos pela propaganda
governamental para ocupação dessas terras despovoadas, ocupavam esse espaço
aberto na mata onde esperavam um lote ou iniciavam a ocupação dos lotes
adquiridos. A falta de um registro oficial permite inferir que esse foi o caso do
surgimento da nucleação do Aruri, por estar assentada nas imediações da ponte sobre
o rio Aruri Grande (Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.1/01).

VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 92
Revisão: 0

Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.1/01 – Vista do rio Aruri Grande a partir da BR-163.
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

A ocupação indígena nessa área da bacia do rio Jamanxim é apontada nos estudos da
etnohistória do Tapajós-Madeira (Menendez, 1981) e evidenciada pelos sítios de
antigas aldeias encontrados pelos moradores locais. Ainda está presente na memória
dos moradores, conforme o relato abaixo, fatos sobre os indígenas (não identificam a
etnia) que vinham explorar alguns recursos naturais da região.
“Aruri é nome indígena. De primeiro a população era indígena. O
Aruri tem um jogo da água com o Iriri do Xingu. Lá onde termina
ele, quando a água que cai para aqui é a mesma que vai para o
Iriri, por isso botaram esse nome. Aqui perto do Jamanxim tem
dois lugares onde eles viviam. Foram embora há muito tempo. Até
em 82 ainda vinham por aqui. Dai mudaram pro Xingu, acho que é
Munduruku, é o mesmo povo do Xingu, do Curuá. Eles vinham
para cá no mês de agosto, eles gostam de vir no tempo ovo do
tracajá. Eles travessavam lá no portão e vinham andando
beirando. A vereda deles ainda existe lá no mato. Tinha duas
aldeias, uma pertinho da outra. Lá tem muito caco de panela
antiga. Em 2000 ainda tirei banana que eles plantaram lá. Onde
moravam, os paus já estão grosso e por baixo a mata é bem
limpinha. Na outra aldeia tinha muito pés de abacate, dava muito.
Dizem que aqui na boca do Aruri era também aldeia deles, lugar
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muito antigo. Lá ainda mora uma mulher de descendência de
índio” (Pescador, dez/2012)
Aruri foi fundada em 1979 por Nezinho Gentil e João Domingos que buscavam
organizar o aglomerado de pessoas vindas de outras cidades, garimpos e até mesmo
de outros estados em busca da riqueza que o ouro poderia prover. A comunidade só
foi reconhecida pelo poder público em 2007.
A história de formação dessa nucleação se confunde com a história de vida de seus
primeiros moradores. O Sr. Manoel Gentil Soares, atual presidente da associação,
morador há 38 anos, veio da Paraíba, passando pelo Maranhão, onde conheceu sua
atual esposa e de lá veio com a família dela em busca de terras, conforme o governo
federal prometia para quem viesse para a Amazônia. Chegou ao Pará em 1973 e
ainda não havia nenhuma estrada, por isso ficou na Transamazônica, perto do
Itapacurazinho, onde estava o acampamento do Batalhão de Engenharia e Combate 8º BEC. A família toda foi ocupando os lotes doados e lhe coube um lote nos fundos
de uma vicinal na Transamazônica. Assim conseguiu seu primeiro lote documentado.
“Quando vim em 1973 tinha muitos colonos por aqui. Ai eles
liberavam 10 km e ai o povo entrava. Os que não tinham terra
ficavam esperando. Cheguei e fiquei ali em Miritituba num
barracão que existia ali. Fomos trabalhando em alguma coisa e
pegamos esse lote na vicinal. O do meu sogro e dos meus
cunhados era do lado de fora da serra e o meu do lado de dentro
da serra e o meu vizinho saia nos fundo do Itapacurazinho e ele
mudou para fundo do lote e fiquei só, então me deram direito de
procurar outro lote”. (Comerciante, dez/2012)
O local do novo lote adquirido, onde surgiu a nucleação do Aruri, já tinha um morador
vizinho. Com a família iniciou a ocupação, desmatando e abrindo roça, caçando e
pescando para comer. Com a abertura da BR-163, a produção tinha escoamento até
que o projeto de ocupação do INCRA foi minguando e a estrada ficou abandonada e
passou a ser intrafegável no tempo do inverno. Para continuar criando os filhos, seguiu
para o garimpo que aflorava na região, onde permaneceu por algum tempo até adquirir
algum capital que proporcionou a compra de gado - hoje tem 800 cabeças - e mais
adiante a abertura do restaurante e da mercearia, onde atualmente trabalha. Até o
momento detém os documentos de posse, mas não o título definitivo.
A nucleação foi se consolidando com o fluxo cada vez maior de garimpeiros que
seguiam pelas áreas auríferas do Jamanxim e, assim, passou a ser um ponto de
referência para abastecimento de víveres e de combustível. Muitos garimpeiros
trouxeram suas famílias e foram se estabelecendo nas terras livres às margens da
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rodovia; alguns se especializaram em apoiar os garimpos como frentistas de barco,
pescadores e mecânicos de maquinários.
7.4.3.1.5.1.5.1.2 – Infraestrutura
A população do Aruri se desloca internamente a pé, a cavalo ou por meio de motos.
Para outras localidades utilizam barcos, voadeiras, carros e motos e, para a região do
garimpo no rio Jamanxim, utilizam barcos, voadeiras. A comunidade é atendida por
três empresas de transporte terrestre - ônibus que passam na BR-163 (Ouro e Prata,
Medianeira, Real Norte Tapajós) e fazem ponto junto ao restaurante (Foto
7.4.3.1.5.1.5.1.2/01). Uma camionete modelo D-20 faz frete de segunda a sexta para a
cidade de Trairão e Itaituba, onde os habitantes de Aruri fazem suas compras, utilizam
o posto de referência de saúde e até mesmo as escolas de graus mais avançados.
“Alguns têm condução, tem mais moto. A maioria só tem ônibus.
Da quarta séria vai para o Caracol, tem condução que leva. Usa o
barco para ir para o garimpo, para outras comunidades só vai de
carro” (Pescador, dez/2012)

Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.2/01 – Vista do restaurante e parada de ônibus.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Não há um sistema de abastecimento de água para as moradias e muito menos
alguma forma de tratamento. Cada domicílio utiliza poços ou cacimbas abertos pelos
próprios moradores que abastecem as caixas d’águas por meio de bombas elétricas.
No auge do inverno, no tempo das enchentes, ficam sem água de qualidade para
beber, pois os poços/cacimbas são inundados e, então, devem recorrer ao próprio rio
ou buscar água em locais mais distantes.
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“A maioria aqui é poço próprio, no inverno cobre tudo. Nessa
época o pessoal vai pegar água do outro lado que é terra firme. Lá
tem um poço para água de beber. No meu caso tenho uma caixa
de 1000 litros que encho antes do poço ser coberto pelas águas.
Uso só para beber e para o banho, lavagem e outras a gente
usamos a água do rio. Não usa a água da chuva, porque na
antiguidade diz que é agua destilada, mas nela também vem
muita doença. Minha avó sempre dizia que essa água não presta.”
(Pescador, dez/2012)
Na escola há um poço artesiano para consumo apenas desta instituição, com
aproximadamente 100 metros de profundidade. Foi observado que em outras escolas
da regiãotambém há poços artesianos, executados pela prefeitura, para consumo
exclusivo das escolas.
A energia elétrica nas ruas e casas (Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.2/02), instalada pelo projeto
Luz para Todos, chegou há pouco tempo, aproximadamente seis meses, a partir de
um movimento de comunidades da região que fechou a BR-163 como protesto pela
demora na instalação.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.2/02 – Detalhe da instalação elétrica.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Para a destinação dos esgotos domésticos existem, na maioria das casas, fossas
individuais, tipo fossa negra, geralmente utilizadas no verão. No inverno, quando as
fossas estão inundadas, as necessidades fisiológicas vão diretamente para as águas
das enchentes. Nessa situação, o banho, que no verão é tomado no rio, fica restrito à
área interna das casas.
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Não há nenhuma forma de coleta pública de lixo. O resíduo sólido produzido pelas
pessoas é habitualmente queimado; quando orgânico é enterrado ou consumido pelas
criações domésticas. O descarte de peças de maquinários, baterias de caminhão,
embalagens plásticas, entre outros, é feito sem nenhum critério nos terrenos baldios.
“Lixo – a maioria joga ai mesmo, nós queima, alguns queimam.
Reclamou do lixo quando da cheia do rio que vem acumular perto
da casa. Antes do inverno limpamos tudo com os vizinhos para
ver se a sujeira passa e não fique parada. O meu vizinho manda
limpar e roçar tudo, está assim porque ele fica mais no garimpo.”
(Pescador, dez/2012)
Há informação de existência de rádio amador na firma de mineração que atua na área,
mas a única forma de comunicação dos habitantes locais é o telefone público que
funciona diariamente, já que o sinal de celular e de internet é precário. Observa-se que
muitas casas dispõem de televisão que funcionam a partir de antenas parabólicas.
7.4.3.1.5.1.5.1.3 Organização social
Não se registra no Aruri, tal como se observa nas áreas de assentamento mais
recente, a presença do Presidente da Comunidade, figura representativa da população
junto aos órgãos do poder público federal, estadual e municipal. Entretanto, existe a
Associação dos Moradores do Aruri, que em dezembro de 2012 elegeu como
presidente o Sr. Manoel Souza Soares, morador há 38 anos. Não se trata de uma
liderança nata, mas detém influência política por ser o proprietário da venda de secos
e molhados adjacente ao restaurante da parada de ônibus, sob gerência de seu filho.
Vale dizer que o atual prefeito de Trairão foi criado no Aruri e ainda tem muita
influência junto a essa população. Entretanto sua articulação política regional não
logrou a instalação da rede elétrica, que só foi conseguida com a mobilização das
comunidades desse setor da BR-163.
“Reunião – difícil, o pessoal não é unido. Muito individualista. Há
muito respeito entre eles, mas não conseguem fazer uma
associação, mutirão.” (Comerciante, dez/2012)
Além de participar da mobilização para a obtenção da energia elétrica, a associação
tem um papel importante, junto com a escola municipal e pescadores, na organização
da Festa do Pacu que já está na sua terceira edição e que ocorre em data móvel no
mês de setembro.
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Na localidade existem dois templos religiosos, um católico, cujo padroeiro é São
Francisco de Assis, e que tem registrado a presença de um padre de 5 a 6 vezes por
ano. Há também um templo da Assembleia de Deus onde há culto toda semana.
Além da já citada participação da nucleação do Aruri no movimento social de
comunidades localizadas na BR-163, na porção sul do território de Trairão, para a
conquista da energia elétrica, registra-se a presença de 12 (doze) associados da
Colônia de Pesca de Trairão e de uma Associação de Pescadores ainda em
construção.
“Esse ano não se elegeu nenhum vereador dessa região daqui é o
Caracol. Única pessoa que trabalha é o prefeito que viveu aqui
muito tempo. A representação do sindicato é lá nas Três Bueiras,
alguns pagam lá para o delegado. Aqui devia ter um delegado do
sindicato, mas o povo daqui não se importa com isso. Veja a
presidente da comunidade que está há mais de três anos e quer
largar, mas não aparece ninguém para assumir essa
responsabilidade.” (Pescador, dez/2012)
A dificuldade de sensibilização e mobilização dos moradores para a melhoria das
condições da comunidade é também observada com relação às atividades
relacionadas às religiões ali presentes.
“Aqui o negócio de religião é a mesma coisa, aqui o pessoal é
desinteressado demais. Por exemplo, estou há anos como
catequista e não encontro ninguém para me ajudar. Só tenho a
esposa como ajudante. Esse ano o padre veio poucas vezes por
que está sozinho, não tem ajudante para visitar as comunidades
da região. O santo daqui é São Francisco de Assis e não há
nenhuma festa relacionada a esse protetor da comunidade”
(Pescador, dez/2012)
7.4.3.1.5.1.5.1.4 Atividades econômicas
Apesar de destacar-se como um ponto de apoio ao fluxo rodoviário da BR-163,
considerando a parada de ônibus ou lotações no bar/restaurante, que funciona desde
manhã até a noite, e de uma borracharia, a principal função do Aruri é a de um ponto
estratégico de apoio ao garimpo.
A região do Aruri destaca-se pelo garimpo de ouro com veios ricos do chamado ‘ouro
preto’, explorado por empresas mineradoras instaladas nos garimpos e proprietárias
de balsas e das retroescavadeiras chamadas de PC, e também pelo incipiente
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garimpo de pedra preciosa com exploração do topázio azul. No passado havia um
garimpo de cassiterita, de propriedade de pessoas abastadas de Belém. Hoje está
abandonado, mas a estrada está em boas condições e muitos maquinários estão se
desfazendo na área de extração.
A função de apoio ao garimpo é o que define a vida e a economia da nucleação do
Aruri, tanto que a “cultura de garimpeiro” é vivida diariamente nessa comunidade.
Fala-se de ouro abertamente e todos sabem seu valor de mercado e acompanham as
variações do câmbio monetário. A fala de um antigo garimpeiro resume essa febre que
ataca os garimpeiros.
“De pedra preciosa não conheço, mas o ouro sempre passa por
aqui, troco por mercadoria. Às vezes vendem o ouro e mandam o
dinheiro. Eu só pego ouro de quem tem cadastro. A pureza do
ouro tem de todo tipo, tem de 77 e de 80 (de pureza). O ouro de
dentro do rio Jamanxim dá 88, lá do igarapé Tocantins dá 92 e 93.
Tem ouro de todo limite, até aparece de 62, aparece de ouro de
filão. Lá no Limão deu ouro preto, tipo esmeril preto. Depois faz
joia e fica bonito. Numa grota a cuia ficava preta, era pesado esse
ouro, levava para cidade e ficava amarelinho. Vi essa grota
quando novo, agora ainda existe esse garimpo lá.” (Comerciante,
dez/2012)
É grande o fluxo de garimpeiros na nucleação do Aruri, que vêm em busca,
principalmente, do óleo diesel e da gasolina que são vendidos em três pontos da
nucleação. Há também procura por alimentos, refeições, bebidas, peças e consertos
de maquinários, acesso a telefone e atendimento para o tratamento de malária.
O comércio local não suporta essa demanda e muitos produtos, como verduras e até
mesmo a farinha de mandioca, são obtidos na cidade de Trairão. As condições de
ocupação da terra, as diferentes características histórico-culturais dos moradores e as
atividades econômicas desenvolvidas pouco incentivam a produção de roças
familiares, cujos produtos poderiam gerar renda no comércio local dada a
movimentação de dinheiro (ouro) e o consumo dos produtos básicos, já que os preços
são inflacionados pela demanda.
O comércio é voltado principalmente para o garimpo, mas o restaurante serve os que
transitam pela estrada. Por ser uma parada tradicional o boteco oferece tudo para o
garimpo, como capa de bomba e outras coisas, dado o afluxo de garimpeiros.
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A função da nucleação como apoio ao garimpo também gera renda para os
proprietários de canoa ou voadeira que são procurados para o frete de combustível ou
para as constantes idas e vindas dos garimpeiros (Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.4/01).

Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.4/01 – Vista do porto de abastecimento de combustível às margens do rio
Aruri Grande
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Apesar das dificuldades de obter detalhes das outras funções de apoio ao garimpo,
observa-se que esse apoio abrange também os serviços de cozinha no garimpo, a
lavagem de roupas, os serviços de acompanhantes em bailes que ocorrem
esporadicamente na ‘boate’ ali instalada (Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.4/02).
“Por aqui o que dá dinheiro é o garimpo e a pesca é só para se
manter. O pessoal vive aqui só do garimpo, o Aruri é entrada e
saída do garimpo no inverno. No verão vão de estrada que
abriram, mas no inverno atola e não passa é um ramal que sai da
‘Transgarimpeira’. É um ramal de madeireiro. O garimpo é só de
ouro, mas aqui para cima do rio tem um garimpo de pedra onde
um rapaz tira o topázio.” (Pescador, dez/2012).
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.4/02 – Domicílio onde ocorrem os bailes frequentados pelos garimpeiros.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

A pesca é também uma atividade de destaque, pois congrega uma parte substancial
da mão de obra local, que trabalha no sistema de contrato com intermediário da
cidade ou com a venda ao varejo para o garimpo e moradores locais.
A pesca diária de peixe pequeno para o sustento de algumas famílias é realizada no
rio Aruri Grande, mas a pesca comercial é desenvolvida ao longo do rio Jamanxim,
mais precisamente desde a foz do Jamanxim até a cachoeira Portal do Inferno.
“Na reunião mostraram um mapa com a marca da represa e ela
chega no Santa Helena, no Jamanxim, onde nós pesca. Nossa
área de pesca é da boca do Jamanxim até no Portal (Portal do
Inferno), ali todo mundo pesca. Se aumentar ninguém vai saber
onde tem terra, porque o Jamanxim é rio grande é fundo mas tem
lugar que não cobre seu pé de água. Mesmo que a água não
atinja a gente aqui, mas o peixe vai atingir. Vai ser um sufoco até
a coisa ficar mais calma e o peixe voltar.” (Pescador, dez/2012)
Estão associados 12 pescadores à Colônia de Pesca de Trairão e, quando do defeso,
recebem um salário mínimo por mês parado. Não há delegado eleito na nucleação e
recorrem ao delegado da comunidade de Três Bueiras para pagamento de anuidade
ou outros serviços da colônia de pesca.
A maioria dos pescadores é proprietária de barcos e redes e trabalha no sistema de
contrato, que não inclui o combustível gasto na pescaria, mas garante o gelo e o
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transporte. Nesse sistema de trabalho o agente é quem controla o preço da
mercadoria.
“O rapaz vem de lá, traz o gelo e o pessoal vai pescar e sabe o
dia que ele vem buscar o peixe. Quando volta ele traz gelo
novamente e o pessoal volta para a pescaria. O combinado é
fazer de três a quatro pescarias e voltam para casa onde ficam 15
dias. Aí é o tempo do ajuste de conta, mas se a mulher precisa de
dinheiro quando ele está pescando, o rapaz adianta.” (Pescador,
dez/2012).
Para a melhoria dessa condição de trabalho, a colônia de pesca elaborou um projeto
junto ao Ministério da Pesca para obtenção de caminhão para transportar e
comercializar diretamente o pescado. Até o momento não há notícias de aprovação.
“Até fizemos um pedido de um caminhão, mas não veio,
desapareceu por ai. Isso ia melhorar para os pescadores. Fizemos
o pedido na associação lá de Belém, do Ministério da Pesca.
Agora estamos pensando como vai ficar com essa barragem,
como vai ficar? Pois a maioria daqui não tem terra, vive do peixe,
eu não tenho terra e se a barragem inundar tudo aqui? Para onde
vamos?” (Pescador, dez/2012)
Aqueles que possuem terras e que exploravam a agricultura familiar estão
substituindo-a pela pecuária. Trata-se de um movimento recente, ainda incipiente, mas
que poderá se consolidar uma vez que consideram ser esta uma atividade mais
rentável.
A atividade de extração de madeira vem esporadicamente gerando alguma renda para
os trabalhadores braçais que participam da derrubada, mas não há nenhuma
madeireira instalada na nucleação que gere trabalho mais especializado.
Não há registro de renda relacionada ao turismo e lazer, mas há grande
potencialidade para essa atividade, pois existem atrativos turísticos nas imediações,
como o Portal do Inferno e outras cachoeiras grandes como Tucuparé, Santa Helena e
Urubuquara, ao longo dos rios Aruri Grande e Jamanxim. Há registro de grupos de
pescadores amadores que pescam por aqui e contratam os pescadores mais
especializados.
“Vem gente no verão ver a cachoeira do Portão. Eles não passam
por aqui, entram na estrada que leva à beira do Jamanxim, no
lugar chamado de Bugrão, onde mora um colono. No verão dá
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para ver essa cachoeira chamada de Portal do Inferno, mas no
inverno está encoberta e é possível passar de canoa. Mais acima
tem cachoeira grande que ninguém passa, tem que puxar.”
(Pescador, dez/2012)
7.4.3.1.5.1.5.1.5 Técnicas e práticas produtivas
Sendo uma área de grande fluxo de garimpeiros e de poucos tratos de agricultura
familiar, principalmente do cultivo de mandioca e do processamento de farinha,
justifica-se a ausência de artesãos destros na fabricação de cesto usado nas lidas
agrícolas. Entretanto, a associação comunitária tem a ideia de criar algum curso que
ensine às crianças essa forma de aproveitamento dos recursos florestais, com vistas à
geração de renda de forma sustentável.
O único aspecto de uma cultura material relacionada às atividades produtivas é a
pesca. O pescador é um exímio artesão na confecção de seus apetrechos de pesca,
principalmente na montagem e tecelagem de redes ou armadilhas. Os exemplos
registrados são a montagem da rede para peixe pequeno, por exemplo o piau, que é
pescado com malha 30; o pano industrializado é comprado na cidade junto com as
tralhas, mas a rede é montada pelos pescadores.
Para a pesca de peixe grande compram apenas o fio de nylon e tralhas, mas a rede de
malha 18 ou 36 é toda tecida e montada pelo artesão. O mesmo ocorre com as
tarrafas que no passado eram feitas usando fios de algodão. Apetrechos de pesca
como o espinhel são também feitos pelos pescadores, mas não há nenhum registro de
artesãos de canoa de madeira e de remos.
7.4.3.1.5.1.5.1.6 Aspectos populacionais
Apesar do grande número de moradias (65), chama à atenção a pequena quantidade
de crianças na nucleação. A precariedade da assistência pública pode explicar esse
fato, pois muitas famílias mudam para Trairão quando as crianças chegam à idade
escolar.
A origem da população é majoritariamente de maranhenses, mais afeitos às lidas do
garimpo, e secundariamente de paraenses. Entretanto, a dinâmica do garimpo tem
trazido gente de várias regiões do Brasil.
“Sou amazonense e estou passando por aqui desde 80 por que
trabalhava no garimpo. Em 81 vim trabalhar numa balsa aqui
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perto; saí em 83 e voltei em 86, aí ficava passando. Passei a
morar desde 1995 quando casei e fiquei.” (Pescador, dez/2012)
A distância dos centros urbanos e o isolamento criado pelas péssimas condições da
BR-163 levaram à conformação de uma teia de relações entre as famílias moradoras
na nucleação e, ao longo do tempo, foram se consolidando os casamentos entre
esses grupos familiares. Mas, dado o fluxo de garimpeiros e de outros forasteiros e
também a saída de famílias para a vila e cidades em busca de equipamentos públicos
de saúde e educação, essa teia de relações passou a abranger uma área maior, o que
vem se refletindo nos arranjos familiares com pessoas de comunidades vizinhas.
7.4.3.1.5.1.5.1.7 Equipamentos públicos
•

Saúde

A assistência à saúde é precária nessa localidade do município de Trairão. Não há
posto de saúde e nenhuma infraestrutura que possa garantir um bom atendimento;
quando necessário os moradores recorrem ao posto de saúde de Três Bueiras onde o
médico passa mensalmente. O agente comunitário de saúde apenas desenvolve a
atividade de controle do crescimento das crianças (peso e medida) e encaminha os
casos graves para o centro de saúde situado em Bela Vista do Caracol, ou
diretamente para a unidade hospitalar de Trairão.
A maioria da população desconhece o Programa Saúde da Família – PSF e a visita de
médicos, prevista para duas vezes por mês, nem sempre acontece, o que reflete a
precariedade do serviço de saúde municipal, principalmente pela falta de mão de obra
especializada para atender a zona rural do município de Trairão.
Aparentemente as condições de saúde da população são boas, apesar das condições
insalubres criadas pelos alagados adjacentes à nucleação (Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.7/01).
Não há registro de dengue, hepatite e de outras doenças infectocontagiosas, mas a
malária é endêmica nessa área.
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.7 /01 – Detalhe de área alagável nas proximidades das residências.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

A malária assola essa região e está diretamente relacionada às atividades de garimpo.
Durante o período de verão o número de infectados aumenta drasticamente; em 2012
foram analisadas em média 60 lâminas de sangue por mês, sendo diagnosticados
85% de casos positivos. Na época da pesquisa, dezembro de 2012, registrou-se que
foram coletadas 19 lâminas e diagnosticadas apenas 06 lâminas não infectadas.
Geralmente os tipos mais comuns de malária são as chamadas ‘falciparo’ e a ‘vivax’ e
as formas de contaminação são variadas.
“Esse ano deu mais malária no verão do que no inverno. Ficamos
sem microscopista e o rapaz me procurou e eu fiquei preocupado
de entrar no serviço público porque pode atrapalhar minha
pescaria. Ainda estou questionando isso. A prefeitura paga um
salário. A gente colhe em média 60 lâminas por mês e dava na
faixa de 85% de positivo. Do dia 28 de novembro até hoje já foram
colhidas 19 lâminas e só deu 06 resultados negativos, pois o resto
é tudo positivo.” (Pescador, dez/2012).
Segundo a esposa do microscopista, que estava com malária, é colhida uma gotinha
de sangue e depois de confirmada a presença do vetor o tratamento é iniciado ali
mesmo, pois tem os remédios indicados pelo serviço de saúde municipal.
“Estou com ela e a gente vai tomando o remédio e vai
melhorando, mas deixa abatida porque o remédio é muito forte.
Dá muita reação no fígado, no baço e a gente fica com tontura e
fraco. Vem muito garimpeiro e eles ficam aqui e aí trazem o
mosquito e passam a malária.” (Moradora, dez/2012)
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O posto de referência para a malária fica em Bela Vista do Caracol. Outras
ocorrências de doenças infectocontagiosas são raras e a dengue nunca foi registrada.
“O curso que fiz foi de malária e chagas. Aqui não tem chagas, ainda
não encontrei.” (Pescador, dez/2012)
•

Educação

A nucleação do Aruri é servida por uma escola municipal – EMEF que atende até a 4ª
série do ensino fundamental. Tem dois professores e dois funcionários de apoio
(merenda e limpeza).
“Escola tem dois professores, uma veio de Itaituba e o outro mora
em Três Bueiras, até que os professores são bons, ajudam 40% e
o resto é dos pais que devem acompanhar as lições dos filhos.”
(Professor, dez/2012)
O grau de escolaridade predominante entre a população acima dos 60 anos é baixo e
o analfabetismo predomina; já a população mais jovem apresenta um grau de
escolaridade relacionado às primeiras séries do ensino fundamental. Segundo os
professores entrevistados, há uma grande dificuldade de aprendizado entre os alunos
da escola do Aruri. As avaliações de pedagogos e psicólogos demandados pela
direção da escola confirmaram o fato, mas não ofereceram um caminho para resolver
a questão.
Avaliam os professores que o problema não está no método de ensino empregado,
conforme alegam os especialistas, mas sim na falta de interesse dos alunos e na
pouca valorização do ensino pelos pais. Avaliam também que as condições de
trabalho em sala de aula com ensino multisseriado podem contribuir para essa
questão, mas reconhecem que a falta de recursos didáticos, como vídeos,
computadores entre outros, não tem atraído os alunos, pois distancia a escola, cada
vez mais, da realidade tecnológica em que vivem hoje, dada a facilidade de acesso ao
celular, jogos eletrônicos e televisão.
Apesar dessa situação, alguns alunos conseguem avançar nos estudos e têm o apoio
do carro da prefeitura para o deslocamento até Bela Vista do Caracol onde frequentam
o ensino médio. Os alunos que têm condições de pagar frequentam o curso
profissionalizante de ensino médio, que dura apenas três semestres, e é oferecido
pela instituição Pan Americano – CEPA. Os poucos alunos que seguiram para o
ensino superior mudaram-se para Trairão ou Itaituba, onde frequentam os cursos de
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pedagogia ou administração, que em 2012 formou em Trairão uma primeira turma de
28 alunos.
7.4.3.1.5.1.5.1.8 Práticas culturais
A principal festividade no Aruri é a Festa do Pacu que ocorre há três anos, por
iniciativa do pescador Sr. Manoel do Peixe, associado da Colônia de Pesca de Trairão.
A festa ocorre em data móvel no mês de setembro, ou seja, no terceiro domingo
daquele mês, e tem a ajuda da Associação de Moradores e, principalmente, da escola
municipal. No ano de 2012 a festa não teve muito sucesso, talvez devido às proibições
relacionadas à época de eleições, mas a escola contribuiu com várias apresentações.
Nos anos anteriores, a festa durou dois dias e teve a presença de muita gente da
região. Além das apresentações de dança, teatro e coreografia feitas pela escola,
houve a apresentação de grupos de dança e teatro de Trairão e de Três Bueiras.
Registra-se em Aruri a presença de uma ‘rezadeira’ que é conhecida por rezar para a
cura de crianças, tirar quebranto e produzir remédio para cobreiro, tipo de erupção
cutânea (herpes-zóster) atribuída, pela crendice popular, ao contato com roupa sobre
a qual tenha passado alguma cobra (seg. Houaiss eletrônico).
7.4.3.1.5.1.5.1.9 Relações com ambiente e em especial com recursos hídricos
Apesar de a vida da nucleação girar em torno do garimpo do ouro e seus efeitos
deletérios serem bem conhecidos no meio ambiente, principalmente nos cursos d’água
onde é explorado, não se observou in loco qualquer impacto nas imediações da
comunidade. A ausência da intervenção pode ser explicada pela distância entre as
áreas de garimpo e a nucleação, mas as atividades de apoio ao garimpo, se
observadas com mais tempo, poderiam provocar formas de poluição do rio Aruri
Grande como aquelas advindas do intensivo uso de combustíveis fósseis pelos barcos
usados nos fretes, dos descartes de embalagens e da própria manutenção das
embarcações quando do abastecimento e lavagem de motores e outras peças. Os
documentos fotográficos apontam para essa possível forma de impacto nos recursos
hídricos, pois não se observa nenhum cuidado especial, por exemplo, com a
estocagem dos combustíveis que estão simplesmente acomodados na beira do porto
fluvial.
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.1.9/01 – Vista do porto de abastecimento. Observa-se estoque de
combustível “acomodado” sem quaisquer cuidados às margens do rio Aruri Grande
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Há, entretanto, uma grande preocupação de alguns moradores com o lixo e os efeitos
de sua deposição, bem como com relação a uma grande área alagada no entorno da
nucleação, resultado do aterro da estrada, que é permanente e que certamente é foco
de vetores transmissores de doenças.
7.4.3.1.5.1.5.2 Santa Luzia
A nucleação Santa Luzia está localizada no município de Trairão, às margens da BR163 que, apesar de estar sendo asfaltada, é ainda uma estrada de acesso difícil,
principalmente na época do inverno. A BR-163 é o único acesso à comunidade, pois o
igarapé Santa Luzia não é navegável. A cidade mais próxima é Trairão,
aproximadamente a 80 quilômetros de distância.
A área de ocupação de Santa Luzia é definida pelo Zoneamento Ecológico e
Econômico de Trairão como área de exploração de atividades produtivas e está
circundada por três unidades de conservação: a Floresta Nacional do Trairão e as
Florestas Nacionais Itaituba I e II. Juntamente com as nucleações vizinhas de Vila
Planalto e Vila Três Bueiras, a área de Santa Luzia está vinculada ao Projeto de
Desenvolvimento Sustentável – PDS Água Azul.
A regulamentação das atividades de exploração dos recursos naturais nas unidades
de conservação e no seu entorno, pelas ações do PDS Água Azul, tem gerado
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situações de conflito na nucleação de Santa Luzia. A adequação das madeireiras
instaladas no entorno das Florestas nacionais – FLONAs, aos princípios do manejo
sustentável, tem criado o desemprego de muitas famílias com o fechamento das
madeireiras irregulares; a situação se complica com a retirada de moradores que
moram no interior e entorno da FLONA. Essa situação tem levado a nucleação de
Santa Luzia a uma situação de impasse, pois muitos dos afetados abandonam suas
terras e vão procurar, na cidade de Trairão, alguma forma de sobrevivência ou
permanecem na nucleação e se engajam em novas atividades econômicas.

Figura 7.4.3.1.5.1.5.2/01 - Croqui da nucleação
Fonte: CNEC,WorleyParsons, 2013

Atualmente a nucleação é formada por 13 casas distribuídas em lotes individuais,
conformando um aglomerado na margem esquerda da BR-163, no sentido para
Trairão, numa única rua (Figura 7.4.3.1.5.1.5.2/01). As casas estão afastadas umas
das outras e não obedecem a um desenho definido de arruamento (Foto
7.4.3.1.5.1.5.2/01). A maioria das casas tem estrutura de madeira e outras já estão
sendo construídas em alvenaria.
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.2/01 – Vista parcial de Santa Luzia
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

A comunidade é atendida por um posto de saúde e por uma escola de ensino
fundamental ocupando duas construções; todas as crianças em idade escolar estão
devidamente matriculadas.
A nucleação está servida por duas igrejas, uma católica, fundada em 1980, dedicada à
padroeira – Santa Luzia – e um templo da Igreja Cristã do Brasil, fundada em 1989. As
missas ocorrem de dois em dois meses e os cultos evangélicos acontecem todos os
domingos.
As atividades de lazer compreendem os torneios futebolísticos que são realizados no
campo de futebol (Foto 7.4.3.1.5.1.5.2/02). Vale ressaltar que existe na nucleação um
time de futebol, fundado em 1980.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.2/02 – Vista parcial do campo de futebol
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013
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O barracão comunitário é um espaço coletivo onde as diferenças marcadas pelas
igrejas não estão presentes (Foto 7.4.3.1.5.1.5.2/03). Nesse espaço social acontecem
as festividades como a Festa de Santa Luzia, que não é prestigiada pela comunidade
evangélica; mas o barracão é utilizado nos casamentos, nas festividades previstas no
currículo escolar (Dia das Mães, Dia dos Pais e eventos cívicos) e nas comemorações
sociais como a visita de autoridades, aniversários, batizados, entre outras. As
manifestações culturais como, por exemplo, as festas juninas não são realizadas
porque as professoras não incentivam devido à vinculação com a Igreja Cristã do
Brasil que não permite a participação em festas.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.2/03 – Detalhe do Barracão Comunitário.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Os estabelecimentos de comércio são poucos, compreendendo um restaurante de
comida caseira, que funciona no almoço e no jantar, e atende principalmente os
usuários da BR-163. As refeições são de qualidade e a limpeza destoa dos
estabelecimentos encontrados ao longo dessa rodovia. Além do mais, o cardápio
diário pode ser variado e recebe influência da culinária do sul do Brasil. Os outros
estabelecimentos são o bar e o comércio de secos & molhados que é usado
principalmente pelos moradores da nucleação.
7.4.3.1.5.1.5.2.1 Histórico da formação
Os moradores mais antigos na nucleação não souberam precisar a origem do nome
dessa ocupação. A falta de registro oficial permite inferir que, tal como aconteceu com
outras nucleações localizadas ao longo da rodovia, a denominação deve estar
relacionada ao igarapé Santa Luzia, que também não souberam dizer por que foi
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assim denominado, mas que poderia estar relacionado a algum acampamento do 9º
BEC – Batalhão de Engenharia e Combate que foi o construtor da BR-163.
Não há nenhuma memória de ocupação indígena histórica, apesar dessa região da
bacia do rio Jamanxim ser apontada como área de ocupação indígena nos estudos da
etnohistória do Tapajós-Madeira (Menendez, 1981), como também não há registros de
evidências arqueológicas de assentamentos indígenas pelos moradores locais.
A nucleação de Santa Luzia surgiu no ano de 1976. Os fundadores foram os senhores
Raimundo “Catequista”, Agripino e João que chegaram à região atraídos pela oferta de
terras prevista no contexto do programa de colonização da Amazônia. Com a abertura
da Rodovia Transamazônica – BR-230 e, posteriormente, a Rodovia SantarémCuiabá, mais conhecida como BR-163, muitas famílias, principalmente de origem
nordestina, receberam lotes de terras ao longo dos travessões, a partir do traçado das
duas rodovias federais, e iniciaram a derrubada das matas para a formação de roças e
pastagens.
É bem conhecido o malogro dessa iniciativa de colonização, que inicialmente teve um
grande apoio do INCRA, mas que foi sendo rareado à medida que as verbas federais
minguaram ou foram aplicadas em outras áreas do país, de forma que as famílias de
colonos foram deixadas à própria sorte e as estradas seguiram sem manutenção, a
ponto de se tornarem intransitáveis, principalmente na época do inverno.
As dificuldades de comercializar a produção agrícola, a falta de assistência e de
serviços públicos de saúde, educação e, até mesmo, de financiamentos para a
intensificação da produção levaram muitas famílias a abandonarem suas terras e a
região passou por uma época de estagnação.
No final dos anos de 1980, começaram a chegar à região muitas famílias de origem
sulista, muitas delas expulsas de suas terras originais pela construção da Hidrelétrica
de Itaipu, que compraram as glebas abandonadas e iniciaram uma nova fase de
colonização da área.
Em 1989 as primeiras famílias que compraram terras em Santa Luzia encontraram
apenas três casas ocupadas pelas famílias da Sra. Aparecida e do Sr. Dalmi, de
origem potiguar, hoje com 85 anos de idade. A partir de então a nucleação foi se
estruturando e adquirindo as caraterísticas urbanas atuais.
Ainda está muita viva na memória dos moradores atuais a saga dos que viveram
tentando sobreviver nessa área sem qualquer apoio técnico nem financeiro. Muitas
iniciativas não lograram sucesso e o caso mais dramático foi o do cultivo do cacau
que, quando começou a produzir, não obteve retorno do investimento aplicado, pois a
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estrada dificultava o transporte da produção e o preço do cacau havia caído no
mercado de commodities. Essa situação levou ao abandono do cultivo, que também
apresentava problemas devido ao ataque do fungo chamado ‘vassoura de bruxa’, que
por falta de informação técnica não foi combatido a tempo pelos cultivadores.
Duas alternativas de produção passaram então a ser desenvolvidas. Uma foi a
ampliação dos pastos para a criação de gado de corte, que poderia ser transportado
mesmo considerando as condições da estrada; a outra alternativa foi a exploração dos
recursos madeireiros, atividade tradicionalmente praticada por esses migrantes em
suas terras de origem. Por quase vinte anos a nucleação viveu quase que
exclusivamente da economia madeireira, até que as ações de regularização da
exploração dos recursos florestais passaram a restringir a ampliação da atividade.
Hoje, com o fechamento das serrarias e as punições impostas aos madeireiros,
observa-se uma situação de estagnação econômica na nucleação.
7.4.3.1.5.1.5.2.2 Infraestrutura
A nucleação carece de um sistema de abastecimento de água e não há nenhum poço
coletivo que venha fornecer água de qualidade para as residências. Apenas a escola é
abastecida por um poço artesiano aberto pela prefeitura e usado esporadicamente
pelos moradores. A água utilizada pelos moradores é proveniente de poços
construídos por eles próprios em suas residências. Em geral a profundidade média do
poço é de 7 metros e a qualidade da água é considerada ruim, pois quando o lençol
freático está baixo, o que acontece na época mais seca do verão, o gosto da água fica
salobro, o que é desagradável ao paladar.
Não existe rede coletora pública de esgotos para a destinação dos efluentes
domésticos. As casas possuem banheiro, na sua maioria externo. Em algumas casas
mais estruturadas o esgoto da bacia sanitária e do chuveiro é direcionado por
encanamento até a fossa localizada a alguns metros dali. Já as águas servidas do
interior da moradia e da cozinha são lançadas, por meio de encanamento, no quintal
das residências.
Observa-se muito cuidado na limpeza das casas e de suas imediações e, como não
há coleta, o lixo é queimado pelos moradores em locais afastados das casas.
O abastecimento de energia elétrica é muito recente e ainda não foram dispensados
os oito geradores de energia a diesel existentes nas residências. Com a instalação do
sistema de energia elétrica distribuída pela CELPA, todas as casas foram
contempladas. O atendimento é considerado ruim devido às falhas constantes do
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serviço e as contas de consumo são consideradas muito onerosas. Em algumas
residências o valor das contas de energia chega a R$ 200,00 e R$ 300,00.
Como a nucleação se localiza na BR-163 há oferta cotidiana de serviços de ônibus
para cidades paraenses como Itaituba, Santarém, e mato-grossenses, como Cuiabá e
Progresso, dentre outras. Grande parte dos moradores possui algum tipo de veículo
para o transporte individual, como carro ou moto. Também utilizam cavalo para o
trabalho na nucleação e para o deslocamento para os locais de roças.
O transporte mais utilizado no local é o ônibus coletivo (Ouro e Prata e Tapajós) com
linhas regulares no trecho da nucleação para Trairão; o preço da passagem é de vinte
e cinco reais (R$ 25,00) e o frete custa vinte reais (R$ 20,00). Há, ainda, uma
camionete traçada que também faz transporte diário, cobrando trinta reais (R$ 30,00)
por passageiro.
A comunidade carece de comunicação, não há cobertura de celulares, o único telefone
público está quebrado. Entretanto, agora com o sistema de energia elétrica é possível
conectar-se à internet com fio, que é utilizada por alguns moradores.
A maioria das casas possui, desde o ano de 1990, aparelhos de televisão conectados
a parabólicas e os moradores assistem ao canal aberto das emissoras da Rede Globo,
SBT e outros. Desde os anos de 1980 a maioria das casas dispõe de rádio a pilha,
sendo a Rádio Nacional da Amazônia a emissora mais ouvida.
7.4.3.1.5.1.5.2.3 Organização social
A sociedade civil está organizada em dois tipos de entidades. Em 2007 foi criada a
Associação de Agricultores, incentivada pela Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural-EMATER, que procura por meio da assistência técnica melhorar a
qualidade da produção agropecuária local.
A EMATER, segundo informações de moradores, presta alguma assistência
temporária. Mas o serviço não é bem avaliado, pois os poucos cursos oferecidos não
são úteis à comunidade. A grande dificuldade para o trabalho mais efetivo da
EMATER é a condição legal de ocupação das terras da área, já que a falta de registro
dessas glebas impede qualquer forma de financiamento para a melhoria da atividade
agropecuária e a outra modalidade de garantia para empréstimo, que é a garantia de
50 cabeças de gado, representa um nível de capital nem sempre encontrado entre os
agricultores da nucleação.
Os moradores possuem apenas um contrato de compra e venda da terra e o INCRA,
segundo moradores, está pouco atuante na solução dessa questão, sendo muitas as
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promessas para reativar o Programa Federal de Regularização Fundiária – o chamado
programa “Terra Legal”. Outra dificuldade é a situação da estrutura funcional do
INCRA na região, pois muitas agências foram desativadas, alguns serviços foram
terceirizados e as ações de regularização delegadas à Administração Municipal são
limitadas e ineficazes. Além do mais as questões fundiárias das terras dos moradores
são resolvidas apenas na cidade de Rurópolis.
Outra organização da sociedade civil presente na nucleação é a Associação dos
Moradores que é formada por 14 sócios e existe há quatro anos. As reuniões ocorrem
quando há alguma pauta a ser discutida e o local usado para os encontros é o espaço
da escola. Atualmente a presidente da associação é a Sra. Selui Wruch Helvwig Primo
que é uma liderança proativa e tem participado de todas as decisões que afetam a
comunidade como, por exemplo, nas tratativas com o ICMBio que tem orientado a
comunidade quanto às diretrizes dos programas de proteção e preservação ambiental
relacionados ao PDS Água Azul e, principalmente, quanto aos processos de
licenciamento ambiental que têm afetado a região. Por exemplo, a participação da
comunidade nas audiências públicas relacionadas ao licenciamento do asfaltamento
da BR-163.
Vale destacar que as duas entidades civis de Santa Luzia participaram com outras
entidades de comunidades da região quando da ação do movimento social que fechou
a BR-163. Essa foi a forma de reivindicação e pressão para que a CELPA instalasse a
rede de energia elétrica prevista no Programa Federal de Eletrificação Rural - Luz para
Todos.
7.4.3.1.5.1.5.2.4 Atividades econômicas
Na nucleação de Santa Luzia não se registra a atividade de pesca comercial, apesar
da proximidade do curso piscoso do rio Jamanxim. A pesca é um complemento do
sustento das famílias e às vezes é praticada como atividade de lazer.
Atualmente a vida econômica da nucleação está voltada para a agricultura. No
entanto, desde os anos de 1990 até 2008, a economia local girava em torno do setor
madeireiro. Nesse período funcionavam três serrarias que foram fechadas em 2008
por não estarem em conformidade com as diretrizes da exploração dos recursos
naturais das FLONAs, que abrangem a maior parte das terras dos moradores. Essa
ação normativa veio ocasionar a evasão de muitas famílias devido à alta taxa de
desemprego e consequente perda da renda obtida nessa atividade. Alguns moradores
sem terras desenvolveram estratégias para complementarem a renda necessária para
o sustento e produzem farinha de mandioca que vendem para comerciantes locais e
outros garantem o sustento por meio de suas aposentadorias.
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Apesar das limitações impostas pela legislação ambiental e pela morosidade das
ações de regularização fundiária, as principais atividades econômicas da comunidade
continuam sendo a criação de gado e a extração de madeira.
Algumas famílias obtêm renda com o trabalho de diarista em fazendas ou sítios
vizinhos sendo que a diária gira em torno de R$ 30,00. Não há registro de renda
familiar vinculada à atividade de garimpo, que é pouco aceita pelos colonos de origem
sulista, que são a maioria da população local, e que preferem trabalhar com a
madeira, o gado e a agricultura familiar, atividades tradicionais que praticavam nas
regiões de origem.
Os moradores mais capitalizados possuem tratores e algum maquinário que usam no
trato agropecuário e, principalmente, na extração e processamento básico da madeira
que vendem cortada para as serrarias ‘clandestinas’ da área. Embora todos saibam da
ilegalidade da extração, necessitam dessa atividade para sobreviverem.
A pecuária está mais direcionada para o corte, mas algumas famílias incentivadas pela
EMATER já participam do Programa Bacia Leiteira que abrange outras nucleações,
como Espinho e Piçarra, ao longo da BR-163. Atualmente duas famílias produzem o
leite, queijos e doce de leite de onde obtêm uma parte essencial da renda familiar.
A área de maior uso agropecuário é a ‘Vicinal 4’ denominada também vicinal Santa
Luzia que possui aproximadamente 22 km de extensão até a margem do rio Jamanxim
(Figura 7.4.3.1.5.1.5.2.4/01). Segundo os seus moradores, no período considerado
mais chuvoso (janeiro a junho) ficam totalmente isolados e só conseguem chegar à
nucleação de Santa Luzia caminhando, pois a vicinal só oferece uma boa
trafegabilidade no período menos chuvoso.
Ao longo dessa vicinal, observa-se a presença de pastagem para a criação de gado
em pequena escala. As famílias não contratam mão de obra temporária e a atividade
agrícola está voltada para a plantação de mandioca, feijão e arroz, além da criação de
pequenos animais como aves e suínos.
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Figura 7.4.3.1.5.1.5.2.4/01 – Vicinal 4 ou Vicinal Santa Luzia
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

As atividades agropecuárias e os serviços de apoio aos usuários da BR-163, como o
restaurante e o bar, são geradores de renda, mas criam poucos empregos e não
apresentam possibilidade de expansão que ultrapasse o nível de renda produzida pela
economia baseada no extrativismo florestal.
Em síntese, pode-se inferir que a função da nucleação pode ser definida como de
extrativista florestal, dadas as potencialidades dos recursos florestais existentes no
seu entorno e os conhecimentos práticos da ‘cultura madeireira’ das famílias de
origem sulista (gaúchos, catarinenses e paranaenses). O extrativismo madeireiro,
desde que normatizado, tem ampla capacidade de geração de renda nessa grande
área abrangida pelas florestas nacionais implantadas nessa região da BR-163.
7.4.3.1.5.1.5.2.5 Aspectos populacionais
A maioria da população é formada por migrantes, principalmente os de origem sulista,
mas há famílias migrantes do Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. Não
há disparidade evidente entre as faixas etárias e sua distribuição é equilibrada e não
se registra fluxo migratório para outros locais. Ressalta-se que a mão de obra
disponível, apesar das limitações impostas pela política ambiental, encontra trabalho
na localidade, tanto nas atividades de extração como de beneficiamento da madeira.
Ao longo do tempo de formação da nucleação, uma rede de relações sociais foi sendo
tecida com a formação de novas famílias a partir de arranjos matrimoniais entre os
moradores locais com parceiros das localidades próximas, além das fortes relações de
compadrio que fortalecem a união das famílias da nucleação. Os casamentos na
maioria são informais e as famílias se mantêm unidas, não havendo registro de
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conflitos familiares. Apesar da forte presença de famílias extensas, nitidamente
marcadas pela tradição italiana, registram-se vários arranjos familiares entre
indivíduos dessas famílias com migrantes de várias regiões do país, principalmente
com nordestinos.
Os jovens da nucleação participam da dinâmica rotineira da vida comunitária;
esporadicamente são realizados mutirões para alguma obra que necessite de ajuda
mútua, como a limpeza do cemitério, da igreja e a organização das festividades.
7.4.3.1.5.1.5.2.6 Equipamentos públicos
•

Saúde

Os serviços públicos de saúde compreendem um posto de saúde, no momento em
reforma, com poucos recursos de atendimento, mas o serviço é avaliado como
satisfatório pela população, principalmente pela qualidade técnica das duas
funcionárias permanentes, uma técnica de enfermagem e uma agente de saúde
comunitária.
Além de acompanhar o crescimento das crianças e dos pacientes, por exemplo, em
tratamento de hipertensão e diabetes, a equipe de saúde faz visitas educativas às
famílias e realizam curativos e aplicações de medicamentos. Os casos mais graves,
que necessitam de atendimento médico, são enviados para Trairão ou Itaituba e no
caso de um atendimento de menor complexidade o paciente é enviado para Bela Vista
do Caracol, onde está o centro de saúde de referência.
O posto de saúde é usado também para o atendimento médico, com visita à
nucleação uma vez por mês. Esse atendimento foi avaliado como suficiente pelos
moradores entrevistados.
Em termos gerais, a população de Santa Luzia apresenta boas condições de saúde.
Não há ocorrência de malária e nem de outras doenças infectocontagiosas. Não se
registrou a presença da ação do PSF e o programa é desconhecido pela população.
•

Educação

A Escola Santa Luzia, fundada em 1976, tem sede própria, e seu principal objetivo é a
melhoria da educação na comunidade. A EMEF Santa Luzia (Foto
7.4.3.1.5.1.5.2.6/01) atende a demanda de ensino até a 8ª série e todas as crianças
em idade escolar estão devidamente matriculadas.
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.2.6/01 – Detalhe da Escola de Santa Luzia
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

As instalações são simples e a escola não está equipada com televisão, vídeo,
computador entre outros recursos didáticos demandados por professores e alunos.
Essa demanda se justifica já que em Santa Luzia, tal como no Aruri, observa-se aqui
também a ocorrência de alunos que apresentam dificuldades de aprendizado. Assim,
segundo os professores, esses recursos poderiam despertar o interesse dos alunos
para os estudos e auxiliar na melhoria do processo de aprendizado. Vale registrar que
essa questão vem sendo acompanhada pela supervisão pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação e novos métodos pedagógicos estão sendo aplicados para
solucionar o problema detectado.
A taxa de analfabetismo é grande entre os mais velhos e as ações de alfabetização
desenvolvidas pelas professoras não obtiveram sucesso, pois os alunos não
conseguiam acompanhar as aulas dado o cansaço após um dia de trabalho árduo.
Devido à alta taxa de evasão, a atividade foi suspensa temporariamente.
Após a conclusão do ensino fundamental, uma parte dos alunos segue para o ensino
médio que é oferecido em Bela Vista do Caracol. Alguns jovens, que concluíram o
ensino médio, frequentam, com recursos próprios, faculdades em Itaituba, Santarém
ou Belém e aqueles que estudam em Trairão contam com apoio de transporte da
Prefeitura Municipal.
Vale destacar que a qualidade do ensino nas escolas rurais tem melhorado muito nos
últimos anos, porque muitos professores da rede municipal de Trairão estão
completando a formação acadêmica e frequentando os cursos de pedagogia, história e
geografia que são oferecidos por instituições privadas nas cidades de Itaituba, Trairão
e Santarém.
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Esses cursos universitários assemelham-se a uma forma de ensino à distância, pois
apenas nos meses de janeiro e julho ocorrem as aulas presenciais e o restante do ano
é dedicado ao desenvolvimento dos trabalhos requeridos pelas disciplinas curriculares.
7.4.3.1.5.1.5.2.7 Práticas culturais
A comunidade católica realiza a Festa de Santa Luzia que é frequentada por pessoas
das redondezas, além de moradores das comunidades rurais e da sede distrital de
Bela Vista do Caracol e da cidade de Trairão. O dia 12 de dezembro é dedicado a
Santa Luzia, a padroeira da nucleação, e o dia da festividade é ajustado para que
ocorra no final de semana. A Associação de Moradores organiza a festa que tem
bingo, leilão, churrasco e música. Esporadicamente fazem uma procissão local com o
andor da padroeira.
Além dessa festividade, a nucleação realiza outros eventos de cunho beneficente; o
dinheiro arrecadado nessas promoções festivas é utilizado para ajudar algum
comunitário doente ou para melhorar a estrutura local da igreja (Foto 7.4.3.1.5.1.5.2.7
/01) ou do barracão comunitário.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.2.7 /01 – Igreja de Santa Luzia
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Não há registro de práticas culturais como o artesanato tradicional, mas algumas
famílias ainda se expressam em dialetos de origem italiana ou alemã e a culinária local
expressa um encontro de diferentes culturas, pois ao mesmo tempo em que produzem
o tradicional pão italiano ou a cuca, tipo de bolo de origem alemã, a polenta e o
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macarrão caseiro e bebem diariamente o chimarrão, consomem pratos da cultura
norte/nordestina tal como aqueles que usam o tucupi como ingrediente ou a carne de
sol na preparação do típico baião de dois, de origem nordestina.
Vale ressaltar que existe uma benzedeira na comunidade, mas que não é aprovada
por todos.
7.4.3.1.5.1.5.2.8 Relações com ambiente e em especial com recursos hídricos
Os moradores de Santa Luzia, de maneira geral, têm informações básicas sobre os
cuidados e a proteção com o meio ambiente, principalmente com os recursos hídricos.
As ações de educação ambiental incentivadas pelo ICMBio são conhecidas e
discutidas nas atividades escolares e até há interesse em implantar na nucleação
algumas atividades de turismo ecológico, que pode absorver os jovens como guias
turísticos e, assim, gerar alguma forma de renda. Ressalta-se a proximidade do rio
Jamanxim, que oferece atrativos para o turismo ecológico, como a beleza cênica do
seu curso, aliada à qualidade de lazer que apresentam as cachoeiras de Santa Helena
e Urubuquara.
A maioria das famílias respeita as nascentes e preserva a distância de 15 metros do
rio, de mata virgem. Os moradores têm consciência de que a atividade madeireira é
ilegal e mesmo assim desenvolvem essa exploração, apesar da fiscalização
esporádica, por helicóptero, do ICMBio.
7.4.3.1.5.1.5.3 Jamanxim
A nucleação chamada Jamanxim ou Jamanxinzinho está localizada no município de
Trairão, às margens da BR-163, único acesso à comunidade, pois o rio
Jamanxinzinho, que é o corpo d’água de referência local, não é navegável. A cidade
mais próxima é Trairão, aproximadamente a 60 quilômetros de distância.
A área de ocupação de Jamanxim é definida pelo Zoneamento Ecológico e Econômico
de Trairão como área de exploração de atividades produtivas e está circundada por
duas unidades de conservação: a Floresta Nacional do Trairão e a Floresta Nacional
Itaituba II. Com as nucleações vizinhas de Bela Vista do Caracol e Tucunaré, a área
de Jamanxim está vinculada ao Projeto de Assentamento Nossa Senhora de Fátima.
A nucleação do Jamanxim compreende uma população de cerca de 1.500 pessoas
distribuídas em aproximadamente 210 domicílios predominantemente de madeira. A
estrutura urbana é formada por 06 ruas e 13 quadras, sendo que a primeira rua é
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paralela ao traçado da BR-163 (Figura 7.4.3.1.5.1.5.3/01 e Fotos 7.4.3.1.5.1.5.3/01 e
/02).
A comunidade é atendida por posto de saúde e por escola municipal de ensino
fundamental até a 8ª série, com uma equipe de 09 professores e mais de 200 alunos.
Vale destacar o ressentimento da população com a atual gestão municipal com
relação à qualidade precária dos equipamentos públicos.

Figura 7.4.3.1.5.1.5.3/01 - Croqui da nucleação.
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

Avaliam alguns moradores que os equipamentos públicos estão em péssimas
condições; a escola é mal cuidada e não suporta a clientela a ponto de terem
construído em mutirão uma nova sala de aula, assim como uma cerca para proteger o
edifício. O posto de saúde é precário e também não suporta a demanda dos serviços
procurados. Concluem que as condições de vida são melhores em Bela Vista do
Caracol onde, além dos equipamentos públicos oferecerem uma melhor qualidade de
serviços, há mais oportunidades de empregos.
A nucleação está servida por três igrejas, uma católica onde atua o Padre Pedro
Alves, um templo da Assembleia de Deus - Pastor Josué, e um templo da Igreja
Mundial do Reino de Deus.
As atividades de lazer na nucleação compreendem os torneios futebolísticos onde se
destacam os times masculinos, femininos e infantis. Os eventos são organizados pelo
Sr. Ângelo que é o responsável pelo time de futebol masculino da nucleação.
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.3/01 – Vista parcial da nucleação de Jamanxim
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 7.4.3.1.5.1.5.3/02 – Vista da nucleação às margens da BR-163.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

O espaço de uso coletivo mais frequentado é o salão da Associação São Roque,
administrado pelo Sr. Clênio Ramão, atual presidente da Associação São Roque.
Nesse espaço social acontecem as festividades sociais como, por exemplo, a
comemoração do Dia das Mães, festas de casamentos, eventos cívicos e as
comemorações, como a visita de autoridades, aniversários, batizados, entre outras. Já
VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 123
Revisão: 0

o salão paroquial é geralmente frequentado pelos católicos que utilizam esse espaço
para festividades religiosas ou sociais como casamentos, a Festa do Arraial
organizada em junho pela escola, entre outras.
A nucleação dispõe de uma quadra esportiva que é também um local usado para
festividades: há um barracão com espaço para o jogo de bocha, clara contribuição da
cultura italiana, além da praia do rio Jamanxinzinho que no verão é uma área de lazer
muito frequentada pela população local; o rio é também usado para a pesca, banho e
lavagem de roupas por algumas famílias.
A nucleação é servida por vários estabelecimentos comerciais, compreendendo um
pequeno hotel/pensão, dois restaurantes, três mercearias de secos & molhados, um
posto de combustível, uma sorveteria, uma padaria, uma farmácia, uma loja de móveis
e uma loja de variedades (Fotos 7.4.3.1.5.1.5.3/03 e 7.4.3.1.5.1.5.3/04). Esses
estabelecimentos são usados pela população local e pelos usuários da BR-163.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.3/03 – Posto de Gasolina às margens da BR-163
FONTE: CNEC Worley Parsons, 2013
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.3/04 – Estabelecimento comercial.
FONTE: CNEC Worley Parsons, 2013.

Os moradores entrevistados foram enfáticos em afirmar que a nucleação apresenta
alguns problemas sociais e econômicos que criam tensões e brigas, muitas vezes
devido à ausência de uma escola secundária, falta de opção de emprego e por
localizar-se na zona de amortecimento da FLONA de Itaituba II, pois os proprietários
de lotes encontram dificuldades para obter financiamento em bancos e sofrem
repressões por parte do IBAMA.
No espaço urbano os terrenos, chamados de datas, destinados pelo INCRA para uso
de edificações, já têm proprietários, não existindo mais terrenos disponíveis para
doações como ocorria no passado. No período da pesquisa observou-se, no outro lado
do rio, o surgimento de um loteamento para chácaras cujos terrenos são vendidos
pelos valores de cinco a sete mil reais, preço comparável ao que se encontra em Bela
Vista do Caracol. Na área considerada centro da nucleação, localizada perto da escola
e da igreja católica, o valor do terreno chega a 6 e 7 mil reais.
Alguns entrevistados se preocupam com a falta de planejamento da expansão da
nucleação dada a expectativa de seu crescimento, dinamizado pelas grandes obras
previstas para a região. Avaliam que a nucleação não está preparada para essa
expansão já que é carente de equipamentos públicos e estabelecimentos de serviços
como hotel e restaurantes, entre outros, e nem está organizada para participar do seu
planejamento. Para tanto reivindicam informações e capacitações como reuniões e
palestras que possam sensibilizar a população para acompanhar e participar dessa
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expansão. Dizem, por exemplo, que está prevista a chegada de várias famílias do
Mato Grosso e que não há nenhuma ação de planejamento para essa migração.
As Fotos 7.4.3.1.5.1.5.3/05 e 7.4.3.1.5.1.5.3/06 ilustram algumas vias que compõem a
nucleação de Jamanxim.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.3/05 - Ruas da nucleação

Foto 7.4.3.1.5.1.5.3/06 - Ruas da nucleação

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

7.4.3.1.5.1.5.3.1 - Histórico da formação
Os moradores mais antigos não souberam precisar com detalhes a origem do nome
dessa ocupação. Sabem que o termo Jamanxim é de origem indígena e regionalmente
é empregado para denominar um tipo de cesto fabricado com cipó titica que, por
suportar carga pesada, é usado como mochila pelos garimpeiros para transporte de
seus pertences, bem como para transporte de peças e combustíveis para os motores
dos barcos.
A falta de registro oficial permite inferir que, tal como aconteceu com outras
nucleações localizadas ao longo da rodovia, o nome da ocupação deve estar
relacionado ao rio Jamanxinzinho, e a escolha do nome deve estar vinculada a algum
ponto de referência geográfica quando da construção da BR-163. Essa explicação é
relatada por alguns moradores.
Há uma polêmica com relação ao nome da nucleação. A Prefeitura Municipal e o IBGE
contribuíram para essa confusão, mas parece que chegaram à conclusão que o nome
certo é Jamanxim; mas os moradores de origem paranaense, que são a maioria, ainda
insistem na denominação de Novo Paraná.
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“Aqui não é Jamanxinzinho como foi feito pelo IBGE, o certo é
Jamanxim ou Novo Paraná.” (Enivaldo Toigo, jan/2013)
“Jamanxim é indígena não sei o que diz. O povo do batalhão pôs
nome no rio. Dizem que é Novo Paraná. De primeiro veio os
nordestinos e depois os paranaenses e puseram placa e o povo
não aceitou. Derrubaram três vezes a placa.” (Zuila, dez/2012)
Assim como em Santa Luzia, não existe nenhuma memória de ocupação indígena
histórica na área, como também não há registros, por parte dos moradores locais, de
evidências arqueológicas de assentamentos de indígenas.
A nucleação de Jamanxim foi fundada em 1977, motivada pelos projetos de incentivo
à colonização do Governo Federal. As primeiras famílias chegaram em 1975 e
registraram a presença de algumas casas do INCRA, de dez casas com moradores,
além de uma cooperativa e de um posto de saúde. Afirmam que era um projeto de
colonização, que os títulos dos lotes foram distribuídos, que há mais de 31 anos vivem
na nucleação e ainda estão sem os documentos legalizados. O Programa Terra Legal
é visto com preocupação, pois avaliam que na regularização que desenvolve está
tirando a terra de quem a cuidou.
Entre 1981 e 1985, estavam habitados os 52 lotes distribuídos pelo INCRA, mas,
devido à falta de apoio e assistência técnica, muitos abandonaram a área de
colonização que quase ficou despovoada. Mesmo assim a região se manteve pacífica
e não houve ocorrência de grilagem.
As primeiras famílias paranaenses chegaram em 1981 e encontraram a área
destinada à nucleação ainda sendo desmatada. Ajudaram no levantamento e na
delimitação dos terrenos – datas - e afirmam que por isso as ruas e quadras são
organizadas.
“Vim com minha família e meu cunhado que é presidente da
associação, veio também os Pinalli com duas famílias e aqui já
tinha seis famílias do Paraná. Em 82 veio meu pai e meus irmãos.
Aqui tinha gente do Maranhão, mas era pouco. Apesar de ter
alguns gaúchos, eu sou do RS, mas fui criado em Santa Catarina,
a maior parte é do Paraná. Vim mexer com gado e depois mexi
com madeira, porque no Paraná trabalhava com lavoura
mecanizada e me intoxiquei com veneno. Tinha pouco gado, era o
início. Aqui não tinha campo natural era só mata pesada.”
(Madeireiro, jan/2013)

VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 127
Revisão: 0

A saga vivida por esses colonos é muito semelhante às histórias de vida dos
moradores de outras nucleações pesquisadas.
“Nunca teve apoio. Nunca teve financiamento e nem deram casa
como foi na Transamazônica. Trabalhavam fora, na cana de
açúcar, roçar juquira, para ter dinheiro. Muita gente desistiu. Veio
muito do Maranhão e do Ceará.” (Moradora, dez/2012)
Começaram plantando arroz, que produziu bem nos dois primeiros anos; depois a
produção ficou impraticável. A falta de assistência técnica para corrigir a terra, com
aplicação de fosfato e calcário, é a explicação sugerida pelos entrevistados para essa
situação da agricultura no passado e atualmente. Afirmam que em 2012 corrigiram o
índice de alumínio do solo e o plantio do milho híbrido e da mandioca para farinha
puba produziu uma boa safra.
“Vim de Matelândia, Paraná, corrido do alagamento de Itaipu. Vim
no começo e estava animado. O INCRA prometeu loteamento de
terras. Cortaram os lotes do outro lado da estrada e trouxeram
muita gente, mas não veio o apoio.” (Madeireiro, jan/2013)
“Caçava para comer. Alguns saíram para garimpar fora, muitos
homens foram garimpar, a maioria dos homens. Aqui de 85 até 90
era só no garimpo. Hoje é a madeira. Tem muito gado. A madeira
tá acabando e o povo não muda a realidade e a madeira está
ficando longe. Todos aqui vivem de madeira.” (Moradora,
dez/2012)
As alternativas de sobrevivência das famílias que permaneceram na nucleação
consistiram na ampliação dos pastos para a criação de gado de corte, que poderia ser
transportado facilmente, mesmo considerando as péssimas condições da estrada, e
na exploração dos recursos madeireiros, atividade já praticada por esses migrantes
em suas terras de origem (Foto 7.4.3.1.5.1.5.3.1/01). Por mais de vinte anos a
nucleação viveu quase que exclusivamente da economia madeireira, até que as ações
para regularização da unidade de conservação criada na região passaram a restringir
a ampliação da atividade.
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.3.1/01 – Madeireira na área urbana.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

“Em 83 entramos na madeira. Em Moraes (distrito de Moraes
Almeida) tinha uma madeireira com meu pai e irmãos. Aqui a
madeira sai bruta, não tem plaina. Em 82 tinha uma plaina e
levamos para Moraes.” (Madeireiro, jan/2013)
7.4.3.1.5.1.5.3.2 Infraestrutura
O abastecimento de água é o principal problema de infraestrutura da nucleação. Esta
carece de um sistema de abastecimento de água e não há nenhum poço coletivo que
forneça água de qualidade para as residências. A água utilizada pelos moradores é
proveniente de poços construídos por eles próprios em suas residências. Em geral a
qualidade da água é considerada boa. Apenas a escola é abastecida por um poço
artesiano aberto pela prefeitura que, no verão, é usado também pelos moradores
vizinhos. No período do verão, quando os poços secam, muitos moradores ficam
dependentes de poços artesianos das madeireiras ou utilizam a água do rio
Jamanxinzinho para suas necessidades básicas.
Vale ressaltar que há dificuldades na abertura dos poços artesianos em algumas áreas
da nucleação. Na madeireira Madipel foram feitas mais de seis tentativas, chegando a
160 metros de profundidade e não se encontrou água suficiente.
Não há rede coletora pública de esgotos para a destinação dos efluentes domésticos.
As casas possuem fossas rudimentares ou secas. Em algumas casas as fossas são
construídas distantes dos banheiros, ainda que de forma pouco estruturada. Observase muito cuidado na limpeza das casas e de suas imediações e como há coleta, ainda
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que precária, a limpeza das ruas é um aspecto a ser observado. O lixo é coletado por
um caminhão que passa duas vezes por semana (2ª e 6ª), mas às vezes o serviço é
suspenso, quando o salário dos coletores atrasa. Alguns moradores queimam o lixo
em locais afastados das casas e não souberam informar onde é depositado o lixo
coletado pela prefeitura.
O abastecimento de energia elétrica (Fotos 7.4.3.1.5.1.5.3.2/01 e /02) chegou à
nucleação há oito anos, mas a rede de energia não beneficiou as propriedades
localizadas ao longo das estradas vicinais, o que tem levado ao abandono dos lotes
pelas famílias.

Fotos 7.4.3.1.5.1.5.3.2/01 e /02 – Posteamento da rede de energia elétrica, nas ruas de
Jamanxim
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Grande parte dos moradores possui algum tipo de veículo para o transporte individual,
como carro ou motocicletas. Como a comunidade se localiza na BR-163, há oferta
diária de serviços de ônibus que fazem linhas entre cidades do Pará, Mato Grosso e
Santa Catarina.
O transporte mais utilizado no local é o ônibus coletivo da empresa Ouro e Prata com
linhas regulares para Trairão e Itaituba; o preço da passagem é de R$ 30,00. Dispõem
também do serviço de uma caminhonete D20, que funciona duas vezes por semana e
faz a linha para Itaituba e Trairão sendo que a passagem custa R$ 35,00 e R$ 15,00,
respectivamente.
A comunidade dispõe de linha telefônica fixa, com telefone público, mas a cobertura
de celulares é inexistente. Entretanto, com a rede convencional de energia elétrica é
possível conectar-se à internet com fio, sendo utilizada por muitos moradores.
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A nucleação dispõe, para casos emergenciais, de uma pista de pouso de aviões de
pequeno porte. Essa pista é de propriedade da Madeireira Nichte e é usada para o
transporte dos executivos e familiares até Cuiabá, onde está a matriz da empresa. Por
estar sempre bem cuidada e sinalizada é usada também por pessoas de Bela Vista do
Caracol, uma vez que naquela nucleação a pista de pouso é muito precária.
7.4.3.1.5.1.5.3.3 Organização social
Há duas organizações da sociedade civil, sendo a mais atuante a Associação São
Roque, criada em 2005 com o objetivo de reivindicar ações de políticas públicas e
defender os interesses dos moradores na melhoria da produção agrícola (Foto
7.4.3.1.5.1.5.3.3/01). A associação foi fundada pelo Sr. Clênio José Ramão e o Sr.
Luiz Riffel, e o presidente atual é o Sr. Helder.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.3.3/01 - Organização social – Placa da Associação São Roque
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

A Associação São Roque participa do Conselho Consultivo da FLONA de Itaituba II e
possui parceria com a EMATER e com a CEPLAC, que oferecem assistência técnica e
auxiliam na elaboração de projetos agrícolas. No momento, as atividades
desenvolvidas são a elaboração de projetos para financiamentos agrícolas e
distribuição de mudas de açaí aos associados.
As principais pautas de ações da associação são a regularização fundiária das áreas
de terras de seus associados e moradores locais, a melhoria das estradas vicinais, a
viabilidade de aprovação dos programas de financiamentos rurais – que ficaram
suspensos após a implantação, e gestão pública das Florestas Nacionais da região.
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A outra organização é a Associação dos Moradores de Jamanxim que atua há muito
tempo com representação da comunidade e atualmente tem como presidente o Sr.
Luís Cotia. Apesar da nucleação se caracterizar como uma comunidade participativa e
solidária há muitas dificuldades para mobilizar essa associação, tanto que até hoje não
está devidamente legalizada, não por falta de recursos, mas pela falta de dinamismo
de seus associados.
A mesma dificuldade de sensibilização e mobilização é encontrada entre os
madeireiros instalados na nucleação que, segundo as entrevistas, são bem desunidos
e nada fazem para mudar essa situação.
7.4.3.1.5.1.5.3.4 Atividades econômicas
A economia local está voltada para a pecuária e a extração madeireira. A pecuária de
corte é a atividade principal desenvolvida nas propriedades rurais e, recentemente,
alguns moradores estão participando do Programa Bacia Leiteira.
A produção agropecuária e extrativista da região é desenvolvida ao longo de duas
estradas vicinais. A vicinal 35 apresenta boas condições de trafegabilidade e a maioria
das propriedades compreendem lotes que foram repassados pelo INCRA, com áreas
de até 100ha. As famílias da área rural desenvolvem como atividade principal a
pecuária e uma minoria desenvolve a agricultura familiar de subsistência. Alguns
moradores complementam a renda familiar com a venda da madeira de suas
propriedades que é comprada pelas serrarias da nucleação do Jamanxim.
A vicinal 37, que tem início no centro da nucleação, apresenta poucas moradias nos
lotes destinados pelo INCRA, pois a maioria dos proprietários mora na nucleação. Ao
longo dessa estrada pode se observar o desenvolvimento de atividades agropecuárias
e de extração madeireira. Até o limite com a FLONA, a vicinal tem boas condições de
trafegabilidade e no seu território apresenta trechos com declives acentuados, o que
torna difícil trafegar no período chuvoso. No interior da FLONA e ao longo da vicinal 37
podem ser observados diversos pátios de estocagem de madeira e pontos de extração
de palmito.
Vale destacar que a renda total da nucleação é também incrementada com os
rendimentos do Programa Bolsa Família, aposentadorias e salários de funcionários
públicos.
A agricultura familiar é quase inexistente em Jamanxim. O cultivo para subsistência é
mínimo, a ponto de o colono comprar ovos no mercado local e apenas algumas
famílias de origem paranaense plantam hortas e criam aves e porcos para o próprio
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consumo. Algumas ações da prefeitura municipal procuram incentivar essa atividade e
alguns resultados já podem ser observados.
“O pasto é mais danoso e ele derruba 5 a 6 mil árvores e
queimam e aumenta o ozônio. O madeireiro é bom porque faz
estrada e preservam para o agricultor. Depois das madeireiras nas
vicinais facilitou a agricultura familiar, agora plantam e sai a carga
fechada, a prefeitura põe o caminhão para o agricultor e pagam só
as despesas do transporte. Sem estrada a agricultura familiar
ficou parada. Por exemplo, a banana é muito produzida.” (Diretora
da escola, jan/2013)
A atividade de garimpo é praticada por poucas pessoas, ao contrário do que ocorria
nos anos 80, quando grande parte dos homens da nucleação estava vinculada a essa
atividade para obtenção de renda.
Há pouco tempo se registra na nucleação de Jamanxim a presença de pescadores,
que desenvolvem essa atividade no curso do piscoso rio Jamanxim. Alguns estão
vinculados à Colônia de Pesca de Trairão e ao sindicato de pescadores.
Nas proximidades desta comunidade ocorre a extração de produtos madeireiros e não
madeireiros, o que estimulou a implantação de cinco serrarias e de duas indústrias de
beneficiamento de palmito de açaí.
O beneficiamento do palmito nativo é feito na própria nucleação e seu escoamento
realizado pela BR-163 para o porto de Miritituba e, posteriormente, escoado para o
polo consumidor de Itaituba, de onde também é comercializado para outras
localidades consumidoras. Ações para ordenar uma exploração economicamente
sustentável desse recurso natural, como a plantação e criação de mudas de açaí, são
incentivadas pela EMATER.
A industrialização do palmito de açaí é uma atividade que está sendo incrementada na
nucleação, onde há duas fábricas. Uma considerada clandestina e outra ‘palmiteira’
bem instalada, porém atualmente inativa, pois está aguardando a emissão de uma
nova licença de operação – LO por parte do IBAMA.
“A fábrica tá parada porque a LO venceu no ano passado. Tem
que ter licença do Ministério da Saúde e do IBAMA, demorou 18
meses para começar andar o processo. Plantei 3.000 pés como
experiência e as mudas eram novas e aí não deu. Só planta a
muda com caule grosso com uma polegada. A semente chegou
tarde. A semente veio do ICMBio era semente híbrida mais
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precoce para nascer mais rápido. A semente daqui demora. O
certo é plantar três caroços e quando brota, descarta dois .”
(Empresário, jan/2013)
Essa indústria de palmito, quando em funcionamento, emprega cerca de trinta
funcionários, a maioria mulheres. Os que trabalham nos setores de preparo e
cozimento estão capacitados para garantir a qualidade higiênica do produto
industrializado. A fábrica tem supervisão técnica de um engenheiro florestal e sua
produção é bem aceita no mercado nacional, inclusive no mercado de São Paulo. Há
potencialidade para a exportação do sumo do açaí, mas carece de investimento para
capacitação dos empregados e para obtenção do maquinário que transforma a polpa
em pó solúvel, que é uma exigência do mercado nacional e do internacional.
A atividade de extração e beneficiamento da madeira (Fotos 7.4.3.1.5.1.5.3.4/01 a
7.4.3.1.5.1.5.3.4/03) é a principal atividade econômica da nucleação, onde estão
instaladas cinco madeireiras (Nichet (02), Pinalli, Nicásio e Madipel) que geram, entre
os que trabalham na extração e na serraria, cerca de 150 empregos diretos. Na
madeireira mais equipada, onde estão instaladas duas plainas, o técnico especialista
obtém o melhor salário dos empregados. Os empilhadores de toras e da madeira
serrada ganham quase dois salários mínimos, mas a maioria dos empregados não
está registrada e apenas os mais especializados estão devidamente regulamentados.
Afirmam que a mão de obra é muito flutuante e por isso somente os empregados fixos
têm a carteira de trabalho assinada.
Em geral, a mão de obra empregada foi capacitada pela empresa ou já tem alguma
experiência no manuseio das serras, exigência importante para evitar acidentes e
garantir a qualidade do corte.
“A gente pega para ensinar, por exemplo, o nosso serrador
empregamos com 17 anos e é agora serrador de primeira”
(Madeireiro, jan/2013)
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.3.4/01 – Detalhe de madeireira na área urbana
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

No período da pesquisa as madeireiras estavam em pleno funcionamento. A produção
da madeireira Nichte segue para o Japão e para os EUA, mas, atualmente, a
exportação está quase suspensa e a produção dessa e das outras madeireiras está
direcionada somente para o mercado do país devido à demanda criada pelas obras
para a Copa do Mundo de 2014.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.3.4/02
madeireira

-

Depósitos

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

de Foto 7.4.3.1.5.1.5.3.4/03
madeireira

CNEC WorleyParsons

Depósitos

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013
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O processo para obter a conformidade com a legislação ambiental pelo plano de
manejo é considerado muito burocrático e dispendioso, por isso muitos projetos de
reflorestamento não são implantados. Nessas condições o cenário futuro da atividade
parece incerto, principalmente porque as áreas que estão sendo exploradas estão
cada vez mais distantes da nucleação. Já se observa que os madeireiros estão
buscando novas alternativas econômicas, investindo na pecuária e ampliando os
pastos pela compra de lotes de pequenos proprietários.
“As madeireira, como vê, agora já estão legalizadas porque antes
era ilegal. Achamos que não vai longe porque já estão pegando
madeira a 80 km de distância em vicinal, chegando ao limite da
reserva ou já tiram da reserva. O IBAMA está sempre presente.
Aqui perto só sobrou madeira branca que não dá muito comércio.”
(Moradora, dez/2012)
Outros moradores têm opiniões diferentes quanto às potencialidades das terras do
Jamanxim. Afirmam que a agricultura mecanizada seria uma boa alternativa desde
que obtivessem incentivos financeiros e técnicos. Afirmam que há potencialidades
para o cultivo de café, pimenta, cacau, cupuaçu, entre outros. Há também a
possibilidade de dinamizar a atividade de marcenaria, que empregaria os jovens, além
de outros aproveitamentos para os restos dos cortes da madeira e, talvez, na geração
de energia por biomassa.
“A terra dá para produzir, mas não tem apoio e o banco engana e
depois não dá o empréstimo. Parece que tem gente de Itaituba
que não permite e até não tem banco em Trairão. Temos que ir
até Itaituba para usar o banco e porque não abrem em Trairão?”
(Madeireiro, jan/2013)
7.4.3.1.5.1.5.3.5 Aspectos populacionais
A maioria da população é formada por migrantes, principalmente os de origem
paranaense, mas há famílias do Mato Grosso e do Maranhão. Não há disparidade
evidente entre as faixas etárias, sua distribuição é equilibrada e não se registra fluxo
migratório para outros locais.
Apesar dos estranhamentos ocorridos quando da chegada das famílias paranaenses,
na atualidade não há nenhuma desavença entre famílias de diferentes origens, tanto
que são vários os casamentos entre filhos paranaenses e nordestinos. Esses arranjos
familiares têm fortalecido o espírito participativo e solidário presente na nucleação.
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7.4.3.1.5.1.5.3.6 Equipamentos públicos
•

Saúde

Os serviços públicos de saúde compreendem um posto de saúde de instalações
precárias e com poucos recursos de atendimento, mas o serviço é avaliado como
satisfatório pela população, principalmente pela qualidade técnica das funcionárias
permanentes, uma técnica de enfermagem e três agentes de saúde comunitária.
Entretanto queixam-se da falta da visita de um médico que há muito tempo não atende
na comunidade.
Assim como em Santa Luzia, além de acompanhar o crescimento das crianças e
tratamento dos pacientes, a equipe de saúde faz visitas educativas às famílias e
presta os primeiros socorros. Os casos mais graves, que necessitam de atendimento
médico, são enviados para Trairão ou Itaituba e, no caso de um atendimento de menor
complexidade, o paciente é enviado para a sede distrital de Bela Vista do Caracol
onde está o centro de saúde de referência ou é acionado o socorro do SAMU de
Trairão.
Vale ressaltar que não há ambulância nessa nucleação e, quando necessária,
precisam esperar o carro do centro de saúde de Bela Vista do Caracol que nem
sempre está disponível. Nesse momento a solidariedade é o que salva as vidas dos
moradores, pois sempre aparece alguém com disposição para levar em seu carro
próprio o enfermo necessitado.
Em termos gerais, a população de Jamanxim apresenta uma boa condição de saúde.
De acordo com os depoimentos colhidos, não há ocorrência de malária e nem de
outras doenças infectocontagiosas, embora em tempos passados tenha ocorrido um
surto de leishmaniose na nucleação. Não se registrou a presença da ação do PSF e o
programa é desconhecido pela população.

•

Educação

A escola municipal de Jamanxim, Escola Juvenal Ferreira Lima, surgiu em 1977,
pertencendo, primeiramente, ao município de Itaituba até 1992 quando passou a
pertencer ao município de Trairão. A escola atende todas as crianças em idade
escolar, ou seja, uma população estudantil de cerca de 210 alunos, e oferece todas as
séries do ensino fundamental. Funciona com cinco salas de aula e possui quatro
computadores recebidos do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).
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Oficialmente a EMEF de Jamanxim abriga os alunos da 1ª à 5ª séries e os alunos das
6ª à 8ª séries estão vinculados à EMEF de Bela Vista do Caracol. Essa situação de
empréstimo de salas de aula para essa escola anexa diminuiu o conforto dos alunos e
por isso, no período da pesquisa, a escola estava sendo ampliada com mais uma sala
de aula. A escola também é usada no período noturno para uma turma de alunos do
Ensino de Jovens e Adultos - EJA.
O corpo docente é composto por 12 professores, alguns já com bacharelado e outros
ainda em formação em faculdades de Trairão ou Itaituba. A escola também conta com
os serviços de um vigia, um zelador e quatro funcionários de serviços gerais.
Vale ressaltar que, devido à movimentação contínua de trabalhadores nas
madeireiras, há um fluxo de alunos que ocorre geralmente a partir do mês de abril.
Esse é o período de contratações nas madeireiras devido ao fim do inverno, havendo
facilidades como moradia, água, luz gratuita e outros benefícios oferecidos pelos
empregadores.
A ausência de ensino médio tem levado os jovens a frequentarem a escola municipal
de Bela Vista do Caracol com a ajuda oferecida pela prefeitura, qual seja, o serviço de
um micro ônibus que leva e traz os alunos diariamente. Os alunos que pretendem
cursar o ensino superior não têm nenhum apoio da administração municipal e as
despesas são cobertas com recursos próprios.
7.4.3.1.5.1.5.3.7 Práticas culturais
A comunidade católica, que é maioria na nucleação, realiza a Festa de São José
Operário, o padroeiro da nucleação e das profissões que trabalham com a madeira.
Este evento conta com a participação de muitos católicos das redondezas, além de
moradores das comunidades rurais, de Bela Vista do Caracol e da cidade de Trairão.
No calendário católico o dia 19 de março é dedicado ao santo padroeiro, mas por ser
uma época de muitas chuvas, de pleno inverno, a data da festa é móvel e pode
acontecer em agosto ou setembro, quando o verão está em sua época mais seca. A
festa organizada pela comunidade católica compreende uma procissão e várias
atividades, como bingo, leilão, churrasco e música. Os ganhos obtidos nessa festa são
revertidos para as obras sociais ou para a manutenção da igreja (Foto
7.4.3.1.5.1.5.3.7/01).
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.3.7/01 – Igreja de São José Operário
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

As festas juninas são também prestigiadas na nucleação, sendo organizadas pela
escola municipal e desenvolvidas no salão paroquial. A festividade mais concorrida é a
de São João, também denominada Festa do Arraial, quando são construídas várias
barracas de jogos e de alimentos e realizadas as apresentações das quadrilhas
formadas por alunos da escola.
Não há registro de práticas culturais como artesanato tradicional, mas algumas
famílias ainda se expressam em dialetos de origem italiana e a culinária local expressa
um encontro de diferentes culturas, pois ao mesmo tempo em que produzem o
tradicional pão italiano e macarrão caseiro, consomem o churrasco, bebem
diariamente o chimarrão, consomem pratos da culinária norte/nordestina e,
principalmente os moradores de origem maranhense, não deixam de prestigiar o
famoso arroz com cuxá, espécie de molho da culinária do Maranhão que é preparado
com gengibre, folhas de caruru-azedo e temperos variados.
7.4.3.1.5.1.5.3.8 Relações com ambiente e em especial com recursos hídricos
Observa-se que os moradores da nucleação têm informações básicas sobre os
cuidados e proteção com o meio ambiente, principalmente dos recursos hídricos. As
ações de educação ambiental incentivadas pelo ICMBio, principalmente na escola
municipal, têm ampliado a consciência ambiental dos alunos e muitas atividades
escolares vêm incentivando as boas práticas da reciclagem, reutilização de
embalagens e diminuição do consumo de produtos poluidores.
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A escola procura conscientizar o aluno sobre a importância da valorização do
patrimônio ambiental da área e vem despertando o interesse para as atividades de
ecoturismo, que são de grande potencialidade na região. Desta forma procura mostrar
aos jovens a oportunidade da profissão de guia turístico que pode gerar alguma forma
de renda. Ressalta-se a proximidade do rio Jamanxim que oferece vários atrativos
ecoturísticos como a beleza cênica do seu curso e das cachoeiras próximas como as
de Santa Helena, Urubuquara, Caí e Capão.
7.4.3.1.5.1.5.4 Bela Vista do Caracol
Bela Vista do Caracol está localizada no município de Trairão, às margens da BR-163
que já apresenta melhores condições de trafegabilidade devido às obras de
asfaltamento estarem bem adiantadas nas imediações dessa sede distrital. A BR-163
é seu principal acesso, apesar das vicinais que formam uma ampla rede de caminhos
na região, ligando as nucleações vizinhas. Os corpos d’água de referência do local, os
igarapés Jamanxinzinho, Heitor e Holanda, não são navegáveis. A cidade mais
próxima é Trairão, a 60 quilômetros de distância.
A área de ocupação da sede distrital de Bela Vista do Caracol é definida pelo
Zoneamento Ecológico e Econômico de Trairão como área de expansão de atividades
produtivas e está circundada por duas unidades de conservação: a Floresta Nacional
do Trairão e a Floresta Nacional Itaituba II. Com as nucleações vizinhas de Jamanxim
e Tucunaré, a área de Bela Vista do Caracol está vinculada ao Projeto de
Assentamento Nossa Senhora de Fátima e ao PDS Boa Vista do Caracol.
As ações do ICMBio para a regulamentação das atividades de exploração dos
recursos naturais, nas unidades de conservação e no seu entorno, têm criado algumas
situações de conflito na área de ocupação de Bela Vista do Caracol. A exploração de
madeira e de palmito no interior da FLONA Itaituba II e a adequação das madeireiras
aos princípios da política de proteção ambiental têm levado ao fechamento das
madeireiras irregulares, consequentemente gerando o desemprego de muitas famílias;
a situação fica mais tensa com a retirada de moradores no interior da FLONA.
A sede distrital de Bela Vista do Caracol compreende uma população de cerca de
6.000 pessoas e corresponde aproximadamente a 30% da população do município de
Trairão. Na área urbanizada da sede, conforme informado pela prefeitura de Trairão, é
estimada uma população de cerca de 2.500 habitantes que moram em 210 domicílios
predominantemente construídos em alvenaria e parte em madeira (Fotos
7.4.3.1.5.1.5.4/01 e 7.4.3.1.5.1.5.4/02). Essa estrutura urbana, conforme ilustrado na
Figura 7.4.3.1.5.1.5.4/01, apresenta um traçado definido por ruas e quadras nas duas
margens da BR-163; nas vias paralelas e próximas à rodovia estão localizados
principalmente os estabelecimentos comerciais.
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.4/01 - Residências da sede Foto 7.4.3.1.5.1.5.4/02 - Residências da sede
distrital
distrital
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013
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Figura 7.4.3.1.5.1.5.4/01 - Croqui da sede distrital
Fonte- Prefeitura de Trairão, Plano Diretor de Trairão, 2006.

A sede distrital dispõe de cerca de 20 estabelecimentos comerciais como mercearias,
padaria, lojas de roupas, posto de gasolina, hotéis, bares e restaurantes, entre outros
(Fotos 7.4.3.1.5.1.5.4/03 a 7.4.3.1.5.1.5.4/05). Bela Vista do Caracol é servida por
cinco igrejas de diferentes cultos: a Católica, a Assembleia de Deus, a Adventista, a da
Paz e a Batista contando, também, com um cemitério (Fotos 7.4.3.1.5.1.5.4/06 e
7.4.3.1.5.1.5.4/07).
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.4/03 - Tipo
de estabelecimentos
comerciais da sede distrital
FONTE:
2013

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4/04 - Tipo Foto 7.4.3.1.5.1.5.4/05 - Tipo
de estabelecimentos
de estabelecimentos comerciais
comerciais da sede distrital
da sede distrital

CNEC WorleyParsons, FONTE: CNEC WorleyParsons, FONTE:
2013
2013

CNEC

WorleyParsons,

A comunidade é atendida por um Centro de Saúde de Referência que atende a outras
nucleações da BR-163 (Jamanxim, Planalto, Três Bueiras, Aruri, Santa Luzia e
Tucunaré) e por duas escolas públicas de ensino fundamental e médio. Avaliam os
moradores que os equipamentos públicos precisam de melhorias na infraestrutura e
ampliação do corpo técnico para poderem atender satisfatoriamente a demanda local
de educação e a demanda de serviços de saúde das comunidades agregadas e dos
usuários acidentados na BR-163.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4/06 - Detalhes do Cemitério Foto 7.4.3.1.5.1.5.4/07
Municipal.
Cemitério Municipal.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

CNEC WorleyParsons

Detalhes

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013
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As principais atividades sociais são as festas promovidas pela Igreja católica (Foto
7.4.3.1.5.1.5.4/08), com destaque para a “Festa de São Francisco”, padroeiro de Bela
Vista do Caracol. Em setembro acontece a Exfocol, feira agropecuária com venda e
leilão de animais, organizada pela Associação Agrícola Santa Izabel e que atrai
visitantes da região, sendo mais conhecida como a “Festa do Peão”; em junho, a festa
junina escolar, denominada “Arraiacol”.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4/08 – Igreja de São Francisco de Assis
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Outras atividades de lazer são praticadas nos rios e no campo de futebol e, na quadra
esportiva, são organizados bailes e apresentações do grupo folclórico de Bela Vista do
Caracol. Há também uma área de lazer particular, o balneário Maloquinha, que nos
finais de semana recebe muita gente da cidade.
No espaço urbanizado, os terrenos para as edificações foram definidos em área da
gleba de uso urbano destinada pelo INCRA, em 1971; atualmente, a maior parte deles
já está ocupada. Alguns entrevistados se preocupam com a falta de ações de
planejamento para orientar a expansão urbana da sede distrital, tendo em vista a
expectativa de seu crescimento dinamizado pelas obras presentes e futuras previstas
para a região. Avaliam que Bela Vista do Caracol não está preparada para essa
expansão, pois possui uma infraestrutura básica precária e é carente de equipamentos
públicos eficientes. Além do mais não há nenhuma organização pública ou civil que
fomente e garanta a participação da população nas ações de planejamento.
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As entrevistas sugerem que há um descompasso na relação dessa comunidade com a
administração municipal de Trairão e seus moradores se sentem abandonados pelo
poder público e, portanto, lutam para a emancipação política do distrito de Bela Vista
do Caracol.
Vale observar que na última eleição não foi eleito nenhum vereador que represente o
distrito de Bela Vista do Caracol, o que pode ser explicado pela organização política
local que está dividida em três grupos de interesse, destacando-se o poder dos
madeireiros e dos comerciantes. Essa divisão política provocou uma ruptura no
município, pois o prefeito eleito ganhou com a vantagem de 1.320 votos e sua baixa
votação em Bela Vista do Caracol interveio no resultado final.
“A comunidade não cresceu porque tem três grupos políticos e
com muita divisão e por isso não cresce. (...) O prefeito foi eleito
com 1.320 de vantagem e aqui ele perdeu. O pessoal apoiou os
outros candidatos. O prefeito é PMDB coligado com o PT. (...) Foi
o primeiro prefeito que trabalhou para o município desde que
estou aqui. Com três anos tirou a prefeitura da inadimplência, que
tinha 11 inadimplências e agora já assinou vários convênios. (...)
não tem subprefeito e ele diz que vai construir a subprefeitura. (...)
Aqui a tendência é crescer mais do que Trairão. Aquele aterro
criou mais problemas para a expansão de Trairão.” (Comerciante,
jan/2013)
Vale destacar também a ocorrência da alta situação de risco, principalmente entre a
população mais jovem. Trata-se de problemas sociais como o uso de drogas, inclusive
o crack, por adolescentes; a gravidez prematura de meninas de 12 a 13 anos; a
prostituição infantil e a ocorrência de vários assassinatos sem qualquer solução
jurídica e policial.
7.4.3.1.5.1.5.4.1 Histórico da formação
Afirmam os entrevistados que o nome dessa área de colonização do INCRA se deve
ao relevo da Serra do Caracol, acidente geográfico de grande beleza cênica que
emoldura a paisagem que cerca a nucleação. A conformação da serra, que se
caracteriza por um conjunto de morros cujos contornos parecem formar uma carapaça
de caracol, deve ter inspirado a denominação dada pelo cartógrafo quando da
construção da BR-163.
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“O nome da comunidade o pessoal do BEC dava nome para tudo
e chamaram de Serra do Caracol porque faz curva e deram esse
nome para a comunidade.” (Comerciante, jan/2013)
Não foi registrada nenhuma memória de ocupação indígena histórica na área, como
também não há registros de evidências arqueológicas de assentamentos de
indígenas, pelos moradores locais.
Os moradores mais antigos afirmam que Bela Vista do Caracol foi fundada em 1979,
no contexto dos projetos de incentivo à colonização ao longo da BR-163.
“Chegamos a um tempo atrás, mas aqui já tinha gente. Vim e
fiquei na Vila Planalto, a 25 km daqui, e meu marido tocava o
posto e viemos em 86 e aqui só tinha meia dúzia de casas nos
lotes. Aqui foi projeto do INCRA em 1976 e a BR estava em
construção. Viemos de Marabá, mas sou da Bahia e meu marido é
do Piauí. Fui com meus pais para Marabá em busca de terras.
Eles continuam morando lá e casei e vim para cá.” (Comerciante,
jan/2013)
A história dessas primeiras famílias é muito semelhante às registradas junto às
famílias de outras nucleações da BR-163.
“Aqui o lote já era cortado, pois o INCRA separava para cada
gleba um lote para fazer a comunidade. Fazia um agrupamento.
Ocupei a área do posto, mas agora está parado. Não viemos em
busca de terra para plantar, porque meu marido era motorista de
ônibus. Criei aqui meus filhos que estudaram em Santarém, mas
voltaram para a região depois dos estudos (...). A vida aqui era de
muito pouca ajuda do governo, agora já tem alguma melhoria e
tem até ensino médio.” (Comerciante, jan/2013)
Quando chegaram obtiveram as terras e uma ajuda inicial para o desmatamento,
construção das casas e produção das roças. Depois toda ajuda foi desaparecendo, a
estrada ficou abandonada e o projeto inicial foi desmantelado com a saída de muitas
famílias para outras regiões da Amazônia.
“O que trouxe o pessoal era para trabalhar na lavoura, cada um
tinha o interesse de pegar terra, vieram do MA, BA, ES, MT, veio
de todo o Brasil. Quando a estrada era nova ficaram e depois a
estrada foi sendo estragada pelas chuvas e vivemos muitas vezes
isolados. Plantaram muito arroz, feijão, cacau, pimenta. Não deu
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certo porque não tinha como escoar a produção. Quando a
estrada estava melhor o INCRA dava apoio e até colocava um
caminhão para colher a produção para levar até Itaituba. Mas
depois com o fim da estrada tudo parou. A maioria abandonou e
foram embora, agora tem gente voltando até nós saímos e depois
voltamos.” (Comerciante, jan/2013)
As famílias que resistiram ficando na área buscaram outras formas de sobrevivência,
como a venda da produção agrícola e outros serviços de apoio para o garimpo.
Afirmam que até 1996 existiam na área atualmente urbanizada cerca de 10 barracos
de garimpeiros nas proximidades de uma pista de pouso, aonde chegavam a pousar
até 20 aviões por dia para a compra do ouro e para o transporte de mercadoria e
materiais para uso no garimpo.
A exploração do ouro nas imediações da nucleação trouxe um ciclo de grande
movimentação econômica que só foi superado com a baixa produção dos garimpos e
a chegada dos novos moradores vindos do Mato Grosso para explorar os ricos
recursos florestais da área. Assim como Jamanxim, por mais de vinte anos, viveu
quase que exclusivamente da economia madeireira, até que as ações de
regularização da unidade de conservação criada na região passaram a restringir a
ampliação da atividade.
7.4.3.1.5.1.5.4.2 Infraestrutura
O abastecimento de água é um dos problemas da infraestrutura de Bela Vista do
Caracol, que carece de um sistema de abastecimento de água, não havendo nenhum
poço coletivo que venha fornecer água de qualidade para os domicílios. A água
utilizada pelos moradores é proveniente de poços construídos por eles próprios em
suas residências. Apenas a escola está abastecida por um poço que pode secar no
verão. A opção seria construir uma captação pública na Serra do Caracol que tem
capacidade de abastecimento e já é usada por alguns moradores.
Não existe rede coletora pública de esgotos para a destinação dos efluentes
domésticos. As casas possuem fossa para onde as águas servidas são direcionadas.
Ao contrário de Jamanxim, observa-se pouco cuidado com a limpeza das ruas (Foto
7.4.3.1.5.1.5.4.2/01), apesar do lixo ser coletado duas vezes por semana. O lixo
coletado é depositado em um lixão sem qualquer controle.
O abastecimento de energia elétrica chegou a Bela Vista do Caracol há oito anos
(Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.2/02), mas não beneficiou as propriedades localizadas ao longo
das estradas vicinais, o que tem levado ao abandono dos lotes pelas famílias. O
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serviço é considerado ruim e afirmam que depois da ligação que levou energia para as
nucleações de Santa Luzia e Aruri os episódios de falta de energia ficaram mais
constantes.
Grande parte dos moradores possui algum tipo de veículo para o transporte individual,
como carro ou motocicletas, que trafegam pelas ruas poeirentas e esburacadas de
Bela Vista do Caracol (Fotos 7.4.3.1.5.1.5.4.2/03 7.4.3.1.5.1.5.4.2/04). Como a
comunidade se localiza na BR-163, há oferta diária de serviços de ônibus que fazem
linhas com cidades do Pará, Mato Grosso e Santa Catarina.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.2/01 – Acúmulo de lixo em Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.2/02 – Posteamento da
rua da sede distrital
rede de energia elétrica da sede distrital
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.2/03 - Detalhes das ruas Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.2/04 - Detalhes das ruas
da sede distrital
da sede distrital
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 148
Revisão: 0

O transporte público em Bela Vista do Caracol é gerenciado por uma agência de
viagem terceirizada, que atende os usuários dos ônibus que trafegam na BR-163.
Essa parada de ônibus faz o papel de uma rodoviária que recebe entre 100 a 150
pessoas por dia. Vários serviços de apoio ao viajante estão instalados nas imediações,
como restaurantes (Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.2/05), hotéis e pousadas. Há também um
serviço particular de duas vans que faz diariamente o trajeto para Trairão e Itaituba.
Bela Vista do Caracol é atendida, entre outras, pelas empresas de ônibus Viação
‘Ouro e Prata’ e a ‘Real Norte’ que fazem a ligação do Pará com o sul do país,
passando por todo o Mato Grosso, tendo a Viação ‘Ouro e Prata’ o final da linha em
Santa Catarina. A título de exemplo, o valor de uma passagem de Caracol para a
primeira cidade do Mato Grosso, a cidade de Guarantã, varia entre R$ 115,25 e
R$124,00, dependendo da empresa.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.2/05 – Bar e Restaurante da sede distrital
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

O transporte mais utilizado no local é o ônibus coletivo da empresa ‘Ouro e Prata’ com
linhas regulares para Trairão e Itaituba, o preço da passagem é de R$ 30,00. Dispõem
também do serviço de uma caminhonete D20, que funciona duas vezes por semana e
faz a linha para Itaituba e Trairão; os preços são R$ 35,00 e R$ 15,00,
respectivamente.
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Há outras empresas, como a ‘Verde Transporte’, que faz a linha ligando a BR-163 à
BR-230 – Transamazônica, sendo o destino final a cidade de Altamira. Já a empresa
‘Tapajós’ faz trajetos somente entre cidades do Pará, principalmente Itaituba,
Santarém e Belém. Há também um serviço de micro ônibus da empresa ‘Buburé’ que
faz ligação diária, de segunda a sexta feira, com Itaituba e Trairão; o preço da
passagem é de R$ 30,00 e R$ 15,00, respectivamente.
A pista de pouso local é muito pouco utilizada devido às péssimas condições da
sinalização e de seu piso. Quando necessário o uso de avião, é utilizada a pista de
uma madeireira de Jamanxim que apresenta melhores condições de sinalização e de
segurança para pouso.
A comunidade dispõe de linha telefônica fixa, mas não há cobertura de celulares.
Entretanto, com a rede convencional de energia elétrica é possível conectar-se à
internet com fio que é utilizada por muitos moradores.
Há na nucleação uma loja com serviço de internet, uma lan house, que é muito
utilizada pela população, que também dispõe do serviço de um alto-falante comunitário
que atende toda a sede distrital. A comunicação local está sendo ampliada com a
instalação de uma rádio comunitária em fase de teste.
Os viajantes da BR-163 que precisam de pouso dispõem de um simples hotel com 15
quartos, que pode oferecer ventilador ou ar condicionado; as diárias variam entre 40 a
60 reais, com café da manhã. Há outras formas de hospedagem em pousadas e
pequenas pensões.
Vale destacar a existência de dois postos de combustível em Bela Vista do Caracol
que atendem tanto a demanda local como a demanda das nucleações vizinhas,
principalmente naquelas em que a função é o apoio ao garimpo; atendem também as
necessidades dos usuários da BR-163.
7.4.3.1.5.1.5.4.3 Organização social
O centro de saúde, as escolas de ensino fundamental e médio e o destacamento da
polícia militar são as únicas instituições do poder público municipal e estadual
presentes em Bela Vista do Caracol. Há ainda o Conselho Escolar com participação
dos pais de alunos que tem atuado junto à administração da escola, mas a grande
necessidade é a ação do Conselho Tutelar de Trairão que pouco tem atuado em Bela
Vista do Caracol, onde a prostituição infantil de meninos e meninas está presente e
tende a crescer.
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A sociedade civil está organizada em quatro associações e três cooperativas de
produtores que têm como objetivo comum a regularização fundiária da região e uma
redefinição do perímetro da Floresta Nacional Itaituba II que, segundo os dirigentes
dessas associações e cooperativas, tem prejudicado a todos. Apresentam-se a seguir
as principais características dessas entidades.
•

Clube de mães

Entidade criada recentemente que busca atender a demanda de mães e famílias de
baixa renda, estimulando a produção de artesanato como forma de geração de renda.
A entidade está legalizada e constrói sua sede, que será mobiliada e receberá
computadores doados pelo Banco do Brasil.

“Outra forma de gerar renda teria que levar essas mães a
aprender alguma coisa. Tem mães que já sabem pintar em tecido,
crochê, tricô, mas na parte de artesanato de usufruir da própria
mata ainda não tem gente que sabe.” (Moradora, jan/2013)

•

Associação dos moradores de Caracol

Essa associação foi criada no ano 2000 com o objetivo de organizar a distribuição de
terrenos para os comunitários. Atualmente conta com 400 associados sendo 70%
homens e 30% mulheres. A instituição tem parcerias com outras associações para
fortalecer os movimentos de reivindicação dos direitos dos associados, como: a
Cooperativa de Agricultores, Pecuaristas e Empreendedores de CaracolCOOPERCOL, a Cooperativa Mista Agro Extrativista do Caracol-COOPAMCOL e a
Associação dos Pequenos Agricultores da Comunidade Bela Vista do Caracol-ACPBC.
No momento, desenvolve a atividade de distribuição de terrenos na própria
comunidade. Há muita dificuldade para a manutenção da entidade, mantida com a
colaboração dos associados, devido à baixa renda dos sócios que nem sempre podem
arcar com as mensalidades. A entidade considera importante, para a região, a
liberação de áreas dos agricultores localizadas no entorno e no interior das FLONAs
para serem desenvolvidas as plantações agrícolas e tem o interesse de fornecer
assistência técnica aos agricultores da área.
•

Associação Agrícola Santa Izabel
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A entidade foi fundada em 1998, com o propósito de organizar os agricultores da
região da BR-163 e facilitar o acesso ao crédito em bancos na forma de
financiamentos. Atualmente conta com 430 sócios, sendo 344 homens e 86 mulheres.
O principal objetivo é o melhoramento das atividades agrícolas e pecuárias, atuando
na cidade de Trairão e nas comunidades de Caracol, Jamanxim, Planalto, Santa Luzia,
Três Bueiras e Aruri.
A entidade participa do Fórum da BR-163, do Conselho Consultivo das FLONAs de
Trairão, Itaituba I e II, do Conselho Municipal da Agricultura e tem parcerias
estratégicas com a Associação Comercial, Associação São Roque e Coopercol. A
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), com a ADEPARÁ
e com a EMATER resultou a execução de oficinas técnicas para fabricação de
cadeiras de cipó, piscicultura, vacinação bovina, beneficiamento de cacau para
chocolate caseiro, cursos de agroindústria, enxertia de frutas e hortaliças.
•

Associação dos Pequenos Agricultores da Comunidade Bela Vista do Caracol ACPBC

Organizada em 2006, possui atualmente 250 associados, sendo 50% homens e 50%
mulheres. A motivação para sua formação foi a necessidade de lutar para a
regularização fundiária e mobilização da população, visando sensibilizá-la para evitar
conflitos com a entrada de moradores nas unidades de conservação. O principal
objetivo é angariar recursos como crédito rural, a fim de garantir a qualidade de vida
das famílias locais, pois há muitas dificuldades para o acesso a financiamento pelo
Banco da Amazônia, pelo fato de os associados das cooperativas e das associações
estarem no entorno das FLONAs de Itaituba I e II.
A entidade participa do Conselho Consultivo das FLONAs de Trairão, Itaituba I e II e
tem parceria com a cooperativa COOPAMCOL (Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.3/01).
No momento a entidade está organizando, em parceria com a Coopercol, a
implantação de um laticínio para beneficiamento do leite produzido na região.
Portanto, esperam que sejam completados os trabalhos de melhorias da BR-163 e que
as condições precárias das vicinais sejam resolvidas pelo governo municipal de forma
a melhorar o escoamento da produção agrícola local. Apontam também a dificuldade
de se obter crédito financeiro para aquisição dos produtos agrícolas e a falta de
energia elétrica no local de produção.
A entidade tem papel importante na organização da Exposição Agropecuária do
Caracol (EXPOCOL) que tem incentivado os produtores rurais. Interessada na
redefinição dos limites das FLONAs de Itaituba I e II, a entidade defende a proposta de
alteração desses limites, hoje de 10 km a partir da BR-163, para 50 km a partir da
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rodovia. Pretende desenvolver atividades em conjunto com as FLONAs para
beneficiamento de madeira, coleta de açaí e palmito.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.3/01 – Sede da Associação dos Pequenos Agricultores da Comunidade
Bela Vista do Caracol - ACPBC e Cooperativa Mista Agro Extrativista do Caracol –
COOPAMCOL
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

•

Cooperativa Mista Agro Extrativista do Caracol – COOPAMCOL

Surgida em 2008 com a finalidade de trabalhar em áreas de manejo, reflorestamento e
agricultura, a Cooperativa tem como objetivo auxiliar os produtores rurais a obter
recursos financeiros e crédito rural para os trabalhos na agricultura. Atualmente possui
250 participantes, sendo 150 homens e 100 mulheres.
Nos últimos anos vem orientando os associados na elaboração de propostas de
financiamento bancário, como crédito rural do PRONAF, mas há muita dificuldade na
liberação dos recursos devido aos conflitos relacionados às FLONAs da região.
A Cooperativa mantém parcerias com o CEPLAC, a EMATER e a Prefeitura Municipal
de Trairão e reivindica o incentivo dos governos estadual e federal para
financiamentos agrícolas. Considera importante para a região a implantação e
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dinamização das atividades agrícolas, a desburocratização da elaboração do plano de
manejo florestal e considera de grande potencialidade a exploração de recursos
minerais e não madeireiros, além da capacidade para a produção moveleira e das
atividades de pesca.
•

Cooperativa de Agricultores, Pecuaristas e Empreendedores do Caracol –
COOPERCOL

A cooperativa foi formada em 2007, com o propósito de intensificar a obtenção de
incentivo agrícola, crédito rural e a comercialização dos produtos agrícolas.
Atualmente conta com 60 cooperados, sendo 54 homens e 06 mulheres e tem como
objetivos a valorização dos produtores rurais e o desenvolvimento rural, abrangendo a
cidade de Trairão e as comunidades de Caracol, Jamanxim e Planalto.
A entidade participa do Conselho Consultivo das FLONAs Itaituba I e II, e tem parceria
com a Associação Agrícola Santa Isabel, principalmente quando da organização da
EXPOCOL. Defende a urgência na regularização fundiária e se posiciona contra a
concessão florestal, porque considera que essa atitude vem limitar a produção e
ocasionar o desemprego. Com relação às FLONAs, propõe a mudança dos limites das
áreas de entorno e aponta que o direito de usar os recursos da UC é das pessoas que
moram na mesma. Considera fundamental a formação de parcerias para desenvolver
trabalhos em conjunto com a unidade de conservação como a exploração de madeira,
beneficiamento de açaí e palmito.
•

Cooperativa Mista Agro Industrial e de Colonização da Região do Rio Jamanxim –
COOPERFLORA

A COOPERFLORA, fundada em 2003, está estabelecida no Km 1.280 da BR–163. A
Cooperativa é uma sociedade civil que tem por finalidade a educação cooperativista, a
assistência financeira e a prestação de serviços a seus associados, por meio da ajuda
mútua, da economia sistemática e do uso adequado da propriedade rural. Desta forma
procura fomentar a expansão do cooperativismo, o assentamento dos cooperados em
suas terras e a exploração racional dessas propriedades. A entidade administra e é
responsável pela exploração econômica de 127.000 hectares de imóveis de
cooperados, que estão localizados nos municípios de Trairão e Itaituba.
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7.4.3.1.5.1.5.4.4 Atividades econômicas
Bela Vista do Caracol apresenta uma economia diversificada e estruturada na
exploração madeireira, na agropecuária, no comércio e mais recentemente na
industrialização do palmito.
A atividade madeireira é a que mais gera empregos e renda e, apesar das ações de
fiscalização e normatização das serrarias pelos órgãos ambientais, que têm fechado
algumas empresas, essa atividade é ainda pujante na localidade. Atualmente
funcionam legalmente quatro serrarias com infraestrutura para o processamento de
toras de madeira, mas até recentemente existiam oito serrarias em pleno
funcionamento.
A atividade madeireira veio com a segunda leva de migrantes, principalmente de
famílias de origem matogrossense que chegaram na década de 1990. Naquela época
ainda persistia a atividade de garimpo e muitas terras estavam abandonadas pelos
primeiros colonos, o que facilitou a compra pelos migrantes que chegaram
capitalizados e instalaram as serrarias que passaram a funcionar, no inverno, com o
processamento das toras e, no verão, com a extração da madeira na mata e o
transporte da produção, pois nessa época havia condições de trafegabilidade na BR163.
Além da geração de empregos diretos, a atividade madeireira incentivou empregos
indiretos com a instalação de vários estabelecimentos comerciais de apoio à atividade,
como oficinas mecânicas para os veículos utilizados na extração e transporte, além de
serralherias e oficinas de solda e torno (Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.4/01). A pujança da
atividade nas últimas décadas movimentou a economia local e gerou a expansão da
área urbana.
“Trabalho no distrito é madeira, são oito serrarias, algumas
fechadas. Está fraco e dizem que estão indo embora e vendendo
as casas.” (Auxiliar de enfermagem, jan/2013)
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.4/01 – Oficina especializada em soldas
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Paralelamente à expansão da atividade madeireira, ocorreu a dinamização da
extração do palmito de açaí, que atualmente é beneficiado em duas indústrias
instaladas em Bela Vista do Caracol. Sabe-se que desde 1980 existe extração de
palmito na região e o manejo controlado garantiu a continuidade da atividade até hoje,
pois o clima da região possibilita a regeneração natural das touceiras de açaí.
“Aqui em volta tinha muito garimpo e hoje está fraco. Hoje a
maioria vive de indústria de palmito de açaí na fábrica, enlatando.
Uma fechou e na outra trabalham de 20 a 30 pessoas. A maioria
só tira e não replanta o açaí. Agora está ficando escasso e não
tem muita polpa.” (Professora, jan/2013)
Outro aspecto a ser destacado é que a atividade palmiteira na região vem
possibilitando emprego e renda, em virtude de ser uma das atividades que não exige
tanta escolaridade.
O caso da Palmiteira Pianezza registrado nos estudos socioeconômicos da FLONA
Itaituba II é exemplar para entender o funcionamento dessa indústria em Bela Vista do
Caracol. Instalada na área urbanizada da nucleação, no entorno da FLONA de Itaituba
II, a indústria iniciou suas atividades em 1996 e atualmente emprega diretamente 16
sócios trabalhadores, sendo 11 homens e 05 mulheres.
A empresa não possui área de floresta para exploração de palmito, mas tem dois
Planos de Manejo em tramitação, já aprovados pelo IBAMA, mas ainda em análise
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pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SEMA. Entretanto, incentivada por
agentes governamentais, como ADEPARÁ (Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.4/02) e EMATER, e
apoiada pelas associações e cooperativas de Bela Vista do Caracol, vem realizando o
cultivo de mudas de açaí, desde 2009, em diferentes comunidades; por exemplo, na
Vila Planalto foram plantadas cerca de 60 mil mudas, na nucleação de Tucunaré foram
43 mil e foram 20 mil mudas em áreas de Caracol. As sementes de açaí foram obtidas
na EMBRAPA e são da variedade cultivar BRS Pará. Há plano de expansão da
empresa que pretende fazer o aproveitamento da polpa de frutas, como o açaí e o
cupuaçu, e desenvolver a extração do óleo da semente do babaçu.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.4/02 – Sede da ADEPARÁ
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Quando em pleno funcionamento, a indústria absorve a produção de mais ou menos
200 extratores de palmito e conta com 08 caminhonetes ‘Toyotas’ de compradores e
coletores, que transportam a produção extraída na floresta para a empresa. Em média,
são comprados por mês cerca de 50 mil cabeças de palmito e, dependendo da
qualidade do produto, o preço pode variar entre R$ 0,30 e R$ 0,90 por cabeça. Todo o
processo de beneficiamento do palmito nativo é feito na empresa e o escoamento do
produto é realizado pela BR-163 para o porto de Miritituba e, posteriormente, escoado
para o polo consumidor de Itaituba, de onde também é comercializado para outras
localidades.
Apesar do papel preponderante da exploração dos recursos florestais na economia
local, há uma parcela da população que está vinculada à atividade agropecuária. Há
muitos produtores rurais que desenvolvem a agricultura familiar e a produção é
negociada no mercado regional; os cultivos mais presentes são arroz, feijão,
mandioca, abacaxi, entre outros. A expansão dessa atividade está condicionada à
melhoria das vicinais e à obtenção de financiamento para ampliar a produção, mas há
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outras questões básicas, como a energia, que não chega até as propriedades rurais e,
principalmente, a regularização fundiária atrelada à regulamentação das unidades de
conservação que tem criado vários conflitos na região.
A atividade pecuária é ainda pequena na região, mas alguns produtores estão
melhorando suas matrizes e iniciando a atividade leiteira que é incentivada pela
EMATER, estando em desenvolvimento o Programa Bacia Leiteira, muito bem aceito
pelos pecuaristas.
Vale ainda destacar que a renda da população da sede distrital de Bela Vista do
Caracol é incrementada com os recursos provenientes do Programa Bolsa Família,
aposentadorias e salários de funcionários públicos, além de outras estratégias de
obtenção de renda, como a coleta da castanha do Brasil que tem mercado fixo na
região. A atividade de garimpo é praticada por poucas pessoas, ao contrário do que
ocorria nos anos 1990, quando a maioria dos homens estava vinculada a essa
atividade.
O último aspecto da economia local, que merece ser mencionado, diz respeito às
potencialidades que existem na área para a geração de renda de maneira sustentável.
A primeira capacidade está relacionada aos resíduos produzidos pelas serrarias, que
compreendem desde as aparas das toras, os cavacos dos cortes e até mesmo o pó
produzido pelo corte das serras. Esse material pode ser aproveitado de forma
artesanal para a confecção de móveis rústicos, brinquedos, utensílios e madeira
aglomerada. Hoje todo esse material é queimado, provocando poluição do solo e do
ar.
“Algumas serrarias põem fogo em madeira que dá para fazer 10
casas/barracos por semana e tem tanta gente sem casa. Dá para
fazer carrinhos, brinquedos e muitas outras coisas.” (Artesão,
jan/2013)
Há outros produtos de origem florestal que também podem ser usados, desde que
manejados corretamente, como é o caso do cipó titica que está sendo explorado sem
qualquer plano de manejo e vendido no mercado clandestino por dois ou três reais o
quilo e que abastece oficinas de produtos artesanais rústicos (Foto
7.4.3.1.5.1.5.4.4/03) no Mato Grosso e em São Paulo. Há também toda sorte de
sementes que poderiam ser coletadas e selecionadas para a formação de mudas ou
para a fabricação das chamadas ‘biojóias’.
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Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.4/03 - Cadeira feita com Cipó Titica por um ex-morador de Bela Vista do
Caracol
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

“O cipó vai para MT ou SP e não tem gente aqui que sabe fazer
uso do cipó. Teve um peruano que fez várias cadeiras de cipó.
Acho que aqui ninguém sabe fazer esse manejo do cipó. Alguém
tem que vir ensinar e explicar. É como no açaí, cortam tudo e não
deixam o rebrote e assim tudo vai acabando.” (Comerciante,
jan/2013)
O caso da semente do açaí é exemplar: depois de extraída a polpa, os caroços são
descartados. Além de poderem ser usados para o reflorestamento, podem ser usados
no artesanato. Já existe uma demanda nacional para adquirir esse recurso usado na
confecção de ‘biojóias’ (Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.4/04), desde que seja tratado, ou seja,
polido por uma simples lixadeira. No mercado o milheiro de semente de açaí é vendido
a R$ 11,00.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.4/04 – Biojóias feitas com semente de açaí, por artesão local
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013
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“É incrível a quantidade de semente de açaí que jogam fora
depois de tirar a polpa. Ali em Santarém o milheiro é R$11.
Apodrece e não tem quem dá um motor para polir a semente
que custa R$ 300,00.” (Artesão, jan/2013)
Finalmente, a potencialidade da utilização do coco de babaçu que pode produzir o
óleo comestível, que chega a valer R$10,00 o litro no mercado, e cuja polpa pode ser
empregada na confecção de sabonete e outros produtos cosméticos.
Outro exemplo é a sua utilização na confecção de ‘biojóias’ (Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.4/05).
Há também uma mão de obra disponível para essa atividade que são as mulheres de
origem nordestina, principalmente as maranhenses, que tradicionalmente são
habilitadas para o uso do babaçu.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.4/05 – Biojóias feitas com coco de babaçu, por artesão local
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

7.4.3.1.5.1.5.4.5 Aspectos populacionais
A maioria da população é formada por migrantes do Maranhão, Piauí, Mato Grosso,
Santa Catarina e de outros lugares. Não há disparidade evidente entre as faixas
etárias e sua distribuição é equilibrada e não se registra fluxo migratório para outros
locais.
Não há nenhuma desavença entre as famílias de diferentes origens, tanto que são
vários os casamentos entre seus filhos e aparentados. Mas devido ao fluxo de
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pessoas vinculadas aos trabalhos da exploração de madeira, muitos arranjos
familiares são feitos fora da área e até em outras cidades da região.
7.4.3.1.5.1.5.4.6 Equipamentos públicos
•

Saúde

O Centro de Saúde Caracol, mais conhecido como Posto de Saúde da Comunidade
de Bela Vista do Caracol (Fotos 7.4.3.1.5.1.5.4.6/01 a 7.4.3.1.5.1.5.4.6/04), foi
implantado em 2006 e sua área de atuação abrange as nucleações de Tucunaré,
Jamanxim, Planalto, Santa Luzia, Três Bueiras e Aruri, todas inseridas no
Compartimento 1 da AID do AHE São Luiz do Tapajós13. A instituição tem 3.000
pessoas cadastradas, participa do Programa Bolsa Família e do Conselho de Saúde
do Trairão, além de ter parceria com a Associação Agrícola Santa Isabel que presta
ajuda quando há falta de transporte para locomover pacientes para a cidade de
Itaituba.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.6/01 - Centro de Saúde de Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.6/02 - Centro de Saúde de
Bela Vista do Caracol
Bela Vista do Caracol
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

A equipe técnica do centro de saúde compreende 02 enfermeiros, 02 auxiliares de
enfermagem, 01 microscopista e 06 Agentes Comunitários de Saúde-ACS; como
equipe de apoio possui 02 vigias, 02 auxiliares de limpeza e 02 motoristas de
ambulância.

13

A nucleação Tucunaré será abordada no capitulo referente à Área Diretamente Afetada - ADA
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Além das precárias instalações, carência de recursos básicos como raio X, falta de
material para curativos e o fechamento do laboratório instalado na farmácia do centro
de saúde, constatou-se também a falta de um profissional permanente de medicina.
“Faz três anos sem médico que atendia 30 pessoas por mês.
Dentista tinha, desde outubro de 2012 não veio mais.”
(Enfermeira, jan/2013)
“Centro de saúde: o problema é em todo o município, pois os
médicos não querem ficar em Trairão apesar do salário de 25 mil
oferecido. (o Centro de Referência) Não funciona bem, mas as
meninas trabalham bem” (Isabel, jan/2013)
Outra dificuldade encontrada pelos paramédicos acontece no período das chuvas –
inverno - quando as estradas ficam intransitáveis e prejudica o atendimento, por
exemplo, de acidentados na BR-163. Ressalta-se também que os moradores da
FLONA Itaituba II estão incluídos no atendimento do Centro de Referência.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.6/03 - Interior do
Centro de Saúde de Bela Vista do
Caracol
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.6/04 - Interior do
Centro de Saúde de Bela Vista do
Caracol
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

As principais atividades desenvolvidas no Centro de Referência são os atendimentos
básicos de enfermagem, a coleta de lâminas para o diagnóstico da malária, o
acompanhamento pré-natal, as campanhas de vacinação, curativos, acompanhamento
do tratamento de hipertensão (disperdia) e diabetes, identificação de hanseníase (MH)
e tuberculose; presta primeiros socorros como sutura, curativo, limpeza de cortes e
também oferece serviço hospitalar. Os casos mais graves, que necessitam de um
atendimento médico, são enviados para Trairão ou Itaituba.
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A situação do atendimento é mais critica considerando as precárias condições de
trabalho da equipe paramédica frente à demanda que o centro de saúde recebe
diariamente e também à noite pela equipe que está de sobreaviso. Há ocorrências de
atendimento de cerca de 100 pessoas por dia, inclusive de usuários da BR-163, que
geralmente apresentam sintomas de febre. Nos finais de semana o movimento é
constante, principalmente devido ao aumento de acidentes por direção imprudente ou
por alcoolismo, tanto na BR-163 quanto nas vicinais que cortam a região.
“Por dia atende mais de 50 pessoas, mas é variado, é a média,
pois atendemos 24 horas. Acidentes de estrada pegamos porque
aqui é a referência. Agora aparece a virose, mas aparece muita
gripe. Ambulância sai todo dia.” (Auxiliar de enfermagem,
jan/2013)
Há registros de atendimento de muitos acidentes de motos e acidentes de trabalho,
principalmente nas madeireiras, como a queda de árvore no extrator de madeira que
recentemente provocou a ocorrência de uma paraplegia, além de rotineiros acidentes
nas serrarias que geralmente decepam dedos e inutilizam o trabalhador. É evidente a
falta de fiscalização das serrarias quanto às relações trabalhistas do contrato e quanto
às condições de segurança do trabalho, a ponto de ser frequente o caso de
funcionários trabalharem doentes.
Outro problema que enfrenta a equipe paramédica do centro de saúde são as
ocorrências da chamada ‘epidemia de facada’, geralmente na nucleação do Aruri, por
ser área de apoio ao garimpo. Na maior parte das vezes, o atendimento vem apenas
confirmar o óbito do paciente, fato que também ocorre em outras nucleações já que
são frequentes os óbitos por assassinato.
“Aparece muita gente morta e dizem que é a polícia. Tem
delegacia, mas os policiais são subornados.” (Auxiliar de
enfermagem, jan/2013)
“Agora vem muita gente de fora por causa do palmito e por isso a
violência ficou maior.” (Enfermeira, jan/2013)
Fica evidente, nas falas dos entrevistados, a falta de segurança em Bela Vista do
Caracol onde também se registra tráfico de drogas e prostituição. As ações educativas
como as campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis – DST são
mínimas, o que causa preocupação na comunidade se for considerado o aumento do
fluxo de caminhões com a finalização do asfaltamento da BR-163.
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As principais doenças infectocontagiosas que afetam a população atendida pelo centro
de saúde são, em ordem de grandeza, a malária - em 2012 registraram-se cerca de
100 casos, estando sua ocorrência diretamente relacionada às atividades de garimpo
e exploração de madeira - e a leishmaniose, tendo sido registrados, de junho de 2012
até janeiro de 2013, cerca de 10 casos. A ocorrência de dengue não está comprovada
e os casos registrados desde o início da estação chuvosa estão sendo considerados
como um tipo de virose bem comum nessa época do ano.
Há também o registro de vários casos de infecção por HIV; os infectados pela AIDS
são acompanhados pela equipe do centro de saúde. As ocorrências mais registradas
são as diarreias que afetam principalmente as crianças de 0 a 2 anos de idade e que,
segundo os entrevistados, têm relação direta com a qualidade da água consumida
pela população. Indicam também a ocorrência de vários casos de infecção dos rins,
que pode estar relacionada com a qualidade da água consumida.
Além das atividades cotidianas no centro de saúde, a equipe faz visitas educativas às
famílias em situação de risco. Para tanto conta com o apoio de 06 ACS, que
acompanham o peso das crianças, orientam as famílias quanto ao perigo da
automedicação por antibióticos, a importância do calendário de vacinas e a frequência
escolar. Essas últimas ações estão diretamente relacionadas ao Programa Bolsa
Família que atende uma parcela significativa da população.
“Melhorou bastante por causa da bolsa família. Aqui necessitam
muito da bolsa, por causa da madeira.” (Enfermeira, jan/2013)
Entretanto, o trabalho de prevenção desenvolvido pela equipe do centro de saúde
precisa ser ampliado e fortalecido com novas ações educativas, pois é muito grande o
número de crianças desnutridas e com vários tipos de verminose, o que reflete a falta
de informação das famílias com relação à higiene pessoal e das moradias. Aliada a
essas ações, há urgência de campanhas de cunho sanitário para a descontaminação
das fossas negras que, geralmente, estão instaladas nas imediações dos poços da
água consumida na moradia.
•

Educação

A sede distrital de Bela Vista do Caracol é servida por duas escolas que dividem o
mesmo espaço, mas funcionando em períodos diferentes.
A EMEF - Escola Bela Vista foi implantada em 1982 e atende atualmente cerca de
1.300 alunos, conta com 42 professores e com os serviços de um vigia, um zelador e
quatro funcionários de serviços gerais. Além de ter anexa a EMEF de Jamanxim que
abriga os alunos da 6ª a 9ª séries, à noite abriga o Ensino de Jovens e Adultos – EJA
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e o ensino médio e, nos meses de janeiro e julho, empresta suas instalações para o
projeto do Centro de Ensino Pan Americano- CEPA. Vale ressaltar que existem alunos
de origem indígena, mas o ensino não é diferenciado. A EMEF realiza com a
comunidade local a Festa Cultural, o Projeto do Índio, o Dia das Mães, das Crianças e
o incentivo à leitura.
O ensino médio é de responsabilidade da Escola Estadual de Ensino Médio Deputado
José Mengale (Fotos 7.4.3.1.5.1.5.4.6/05 e 7.4.3.1.5.1.5.4.6/06), que atende 168
alunos no curso modular, que não é um curso regular. O ensino é feito em 04
módulos e cada módulo tem 04 professores. O curso dura um ano para cada módulo.
O professor fica 50 dias para cada disciplina. Apesar de Bela Vista do Caracol contar
com vários professores com graduação e até mesmo pós-graduados, a escola é ainda
uma extensão da Escola Estadual Everaldo Martins instalada na cidade de Trairão.
Os pais e alunos avaliam que esse sistema modular de ensino médio é muito fraco e
lutam, juntamente com os responsáveis pelo curso, para a regularização do ensino
médio, mas as tentativas estão longe de serem resolvidas devido à burocracia do
processo junto à Secretaria Estadual de Educação.
O ensino médio atende, além de Bela Vista do Caracol, os jovens de Três Bueiras,
Santa Luzia, Planalto, Jamanxim e Tucunaré. Os alunos que moram nessas
nucleações contam com um serviço de micro ônibus disponibilizado pela prefeitura de
Trairão.
A taxa de evasão é pequena e acontece com alunos que trabalham o dia inteiro ou por
serem muito jovens e com pouco interesse nos estudos. Em geral, a maioria conclui o
ensino médio.

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.6/05 - Escola Estadual Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.6/06 - Escola Estadual
Deputado José Mengale
Deputado José Mengale
FONTE CNEC WorleyParsons, 2013

FONTE CNEC WorleyParsons, 2013
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A EEEM-Deputado José Mengale fez uma parceria com a Faculdade do Tapajós
(FAT) e abriga a sede do Curso Superior de Ensino à Distância, que oferece o curso
de Administração, com 50 alunos, com um custo para cada aluno de R$ 350,00 e o
subsídio de R$ 100,00 pagos pela Prefeitura Municipal.
“Fizeram estudo da história de Caracol pela faculdade FAT que é
de Itaituba, mas vinha dar aula aqui e ano passado formou a
primeira turma.” (Professora 2, jan/2013)
A EEEM também abriga o projeto CEPA (Centro de Ensino Pan Americano) com 72
alunos e 13 professores, com a previsão de iniciar outra turma com 30 alunos. O
projeto CEPA tem como principal interesse levar a educação a todos, considerando
como uma atividade importante a ser realizada na região a ampliação do centro de
informática.
Outras ações complementares de educação estão sendo iniciadas em Bela Vista do
Caracol. Há duas iniciativas que buscam ampliar o processo de inclusão digital. Uma
está relacionada ao Clube de Mães que está concluindo suas instalações e a outra
ligada a Coopercol que obteve, em parceria com o Ministério das Comunicações, os
recursos para a instalação de um Telecentro que será usado pelos associados e seus
familiares (Fotos 7.4.3.1.5.1.5.4.6/07 e 7.4.3.1.5.1.5.4.6/08).

Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.6/07 - Telecentro da Foto 7.4.3.1.5.1.5.4.6/08 - Telecentro da
Coopercol
Coopercol
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

(...) Nem todos vão bem na escola. Não está com computador. No
prédio que estou fazendo, o gerente do Banco do Brasil nos deu
10 computadores e espero abrir uma escola de informática e essa
é minha idéia. Ainda não tenho professor de informática e vamos
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resolver isso. (...) Às vezes tenho apoio da prefeitura e a escola
participa pouco. Deveria ter escola técnica como ensinar a plantar,
criar peixe, abelha e outras coisas. (Comerciante, jan/2013)
7.4.3.1.5.1.5.4.7 Práticas culturais
As tradições católicas são mantidas pela população e a Festa de São Francisco,
padroeiro de Bela Vista do Caracol, é prestigiada por muitos católicos das nucleações
da BR-163, além de moradores das comunidades rurais e da cidade de Trairão.
As festividades juninas são organizadas pela escola municipal na forma de um arraial
construído na quadra esportiva. Esta festa é denominada Arraiacol e inclui várias
barracas de jogos e comidas típicas, apresentações de quadrilhas formadas por
alunos da escola e pelo grupo folclórico de Caracol que preserva a tradição do Boi
Bumbá, muito parecida com a festa do boi realizada em Parintins (AM).
Não há registro de práticas culturais como o artesanato tradicional; a culinária local
recebe a influência da culinária norte/nordestina. Os moradores de origem
maranhense ainda preservam o prato chamado arroz de cuxá.
7.4.3.1.5.1.5.4.8 Relações com ambiente e em especial com recursos hídricos
Observa-se que os moradores de Bela Vista do Caracol têm informações básicas
sobre os cuidados e proteção com o meio ambiente, principalmente dos recursos
hídricos. Entretanto há muito ressentimento com relação às ações de fiscalização do
ICMBio e do IBAMA, que têm fechado as madeireiras clandestinas e com isso
provocado o desemprego de muitas famílias.
As ações de educação ambiental incentivadas pelo ICMBio, principalmente nas
escolas, têm ampliado a consciência ambiental dos alunos e muitas atividades
escolares vêm incentivando as boas práticas da reciclagem, reutilização de
embalagens e diminuição do consumo de produtos poluidores.
Vale ressaltar os trabalhos de educação ambiental realizados pelas diferentes
associações e cooperativas junto aos associados, que buscam ampliar a consciência
quanto à importância da preservação do meio ambiente.
Entretanto há pouca informação sobre os processos de licenciamento ambiental que já
afetaram a região e somente os representantes de algumas organizações sociais
participaram da audiência pública do EIA/RIMA da BR-163. A falta de comunicação e
de informação tem atingido a população em geral.
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7.4.3.1.5.1.5.5 Fichas das Vistorias realizadas nas Nucleações do Compartimento
1
Apresentam-se a seguir as Fichas das Vistorias realizadas em todas as nucleações
integrantes do Compartimento 1.
ARURI
Município: Trairão

Data: 27/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Aruri Grande
Acesso por terra: BR-163
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 623646 e N: 9403265

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 2 ruas e casas distribuídas sem arruamento definido
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Nº de casas: 65 casas, divididas em 2 agrupamentos
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental
Saúde: 1 ACS
1 Igreja Assembleia de Deus
1 Igreja Católica
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
2 Secos e molhados
1 Restaurante
3 Pontos de venda de combustível (diesel e gasolina)
1 Empresa de mineração
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente garimpo
Demais atividades: Madeira, pesca, frete de canoas, agricultura e venda de combustível
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Energia elétrica
Grande incidência de malária
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Habitações próximas ao rio.

FOTO 2: Restaurante.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Escola municipal.

FOTO 4: Ponto de venda de combustível.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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ESPINHO/ SÃO JOÃO BATISTA

Município: Trairão

Data: 30/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Espinho
Acesso por terra: BR-163 / Km 1412
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 618069 e N: 9492090

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 1 rua. BR-163
Nº. de casas: 18 casas
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3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Barracão da comunidade
1 Campo de futebol
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental fechada por não ter alunos
Saúde: 1 Posto de saúde
1 Igreja católica
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
1 Secos e molhados
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente gado leiteiro
Agricultura subsistência. Farinha
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Não identificado
8. OBSERVAÇÃO GERAL
(Associação dos Produtores de Leite.) A comunidade faz parte da bacia leiteira
Presidente da Associação de Moradores: Cosme Tomaseli
Rede de energia elétrica
Ouvem a Rádio Liberal
Moradores vieram do Espírito Santo, Maranhão e Paraná
Celular com sinal em alguns locais
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Posto de saúde.

FOTO 2: Igreja.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Habitação.

FOTO 4: Vista da BR-163 e habitação da nucleação.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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JAMANXIM

Município: Trairão

Data: 27/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Jamanxim
Acesso por terra: BR163
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 598821 e N: 9433370

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 13 ruas
Nº. de casas: 210 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Salão paroquial
1 Salão de festas da associação
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental
Saúde: 1 Posto de saúde
1 Igreja Assembleia de Deus
1 Igreja Mundial
1 Igreja Católica
1 Cemitério
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
3 Secos e molhados
2 Restaurantes
2 Hotéis
2 Lojas
1 Ponto de venda de combustível
1 Padaria
1 Sorveteria
1 Farmácia
1 Serraria
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente madeira
Observa-se atividade de criação de gado. Comunidade faz parte da Bacia Leiteira
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Não
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Rede telefônia/Telefone público/Internet
Presidente da comunidade: Luiz Cotia
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Posto de combustível na BR-163.

FOTO 2: Comércio.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Vista da nucleação.

FOTO 4: Serraria.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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SANTA LUZIA

Município: Trairão

Data: 27/11/13

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Santa Luzia
Acesso por terra: BR-163
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 607661 e N: 9416675

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 1 rua. BR-163
Nº. de casas: 13 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Campo de futebol
1 Barracão comunitário da associação de moradores
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental
Saúde: 1 Posto de saúde
1 Igreja Católica
1 Igreja Cristã do Brasil
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
1 Secos e molhados
1 Restaurante
1 Bar
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente madeira
Observou-se a criação de gado
Alguns aposentados e alguns no garimpo
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Não;
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Energia de rede elétrica
Associação de Moradores. Presidente: Selui Wruch Helvwig Primo
Festa de Santa Luzia

VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 178
Revisão: 0

9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Vista da nucleação. Habitações.

FOTO 2: Escola municipal.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Madeira.

FOTO 4: Criação de gado.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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SÃO MIGUEL/BATATA

Município: Trairão

Data: 01/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial
Acesso por terra: Saída por Trairão / Ramal para Pimental
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 606350 e N: 9483469

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Sem arruamento definido
Nº de casas: Dificuldade de acesso à nucleação
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
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1 Equipamento encontrado. Provavelmente Escola
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Nesta nucleação não foram realizadas entrevistas com moradores por dificuldade de acesso pela estrada,
nas duas visitas ocorridas na área as únicas casas com acesso encontram-se desocupadas

9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Habitação.

FOTO 2: Equipamento social.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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TRÊS BUEIRAS

Município: Trairão

Data: 27/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Três Bueiras ou rio Tonho
Acesso por terra: BR163
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 616984 e N: 9412251

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 5 ruas
Nº. de casas: 80 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental
Saúde: 1 Posto de Saúde
1 Igreja Católica
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3 Igrejas Pentecostais
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
3 Secos e molhados
1 Restaurante
3 Lojas de roupas
3 Bares
1 Hotel/dormitório
1 Posto de abastecimento de combustível
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente madeira e gado
Também garimpo e pesca
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Comércio. Secos e molhados.

FOTO 2: Comércio. Secos e molhados.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Comércio e hotel/dormitório.

FOTO 4: Posto de saúde e igreja.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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VILA PLANALTO

Município: Trairão

Data: 27/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Jamanxim
Acesso por terra: BR163
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 606285 e N: 9424910

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 4 ruas
Nº. de casas: 46 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
Associação de moradores
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
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Educação: 1 Escola de ensino fundamental
Saúde: 1 Posto de saúde
1 Igreja Católica
1 Igreja Presbiteriana
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
2 Secos e molhados
1 Restaurante
1 Açougue
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente madeira
Indústria de palmito (emprega 15 pessoas diretamente e 35 indiretamente)
Agricultura de subsistência (e açaí) e gado
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Não;
8. OBSERVAÇÃO GERAL
A rede de energia elétrica foi instalada há 1 ano
Rádio não pega bem
Associação de moradores. Presidente: Sr. Tonhão
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Escola e barracão comunitário.

FOTO 2: Igreja.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Habitação e rua.

FOTO 4: Habitação.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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7.4.3.1.5.2 Compartimento 2 - Eixos Ramal Norte – Sul e Ramal Transpimental.
O Compartimento 2 - Eixos Ramal Norte – Sul e Ramal Transpimental compreende um
conjunto de 15 nucleações e uma sede distrital dispostas entre a margem direita do rio
Tapajós e a BR-163. As localidades pertencem ao município de Itaituba, mas as
populações de algumas nucleações utilizam serviços de Trairão. O quadro
7.4.3.1.5.2/01 apresenta as nucleações integrantes deste compartimento.
Quadro 7.4.3.1.5.2/01 – Localidades do Compartimento 2 – Eixos Ramal Norte-Sul e Ramal
Transpimental
Município

Área de Influência

1

Açaituba

Nucleação/Sede

Itaituba

AID

2

Baixão Bonito

Itaituba

AID

3

Boa Esperança

Itaituba

AID

4

Igarapé Preto

Itaituba

AID

5

Jacundá

Itaituba

AID

6

Jesus te Ama

Itaituba

AID

7

Maloquinha Dois

Itaituba

AID

8

Maruim

Itaituba

AID

9

Nova Esperança

Itaituba

AID

10

Novo Horizonte

Itaituba

AID

11

Santa Rita

Itaituba

AID

12

São Francisco de Itapacurá /
Cachoeira dos Americanos

Itaituba

AID

13

Sede distrital de São Luiz do Tapajós

Itaituba

AID

14

Teixeira

Itaituba

AID

15

Ypiranga I

Itaituba

AID

16

Ypiranga II

Itaituba

AID

FONTE: CNEC WorleyParsons, Pesquisa de Campo, 2013.

Nessa região são registrados segmentos de ocupação do período da borracha,
presença de populações ribeirinhas, comunidades indígenas bem como de
assentamentos resultantes das diferentes etapas dos processos de colonização
dirigida e espontânea, como o Projeto de Assentamento – PA Ypiranga, implantado
pelo INCRA, ocorrido nos anos de 1990.
A porção antiga tradicionalmente se organizava em função do rio Tapajós,
despontando como principal núcleo urbano local a sede distrital de São Luiz do
Tapajós. A porção de ocupação mais recente, resultado da colonização a partir de
1970, se organiza nos entornos de duas estradas ou ramais denominadas
respectivamente de Norte-Sul e Transpimental, até os limites da BR-163. No
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compartimento ainda há a presença marcante de indígenas; a área hoje é ocupada por
Munduruku, cujas terras não estão delimitadas oficialmente, mas os limites da aldeia
são reconhecidos pela população. Alguns indígenas moram nas nucleações e um
pequeno grupo ocupa uma “aldeinha”, (termo utilizado pela população) na sede
distrital de São Luiz do Tapajós.
7.4.3.1.5.2.1 Caracterização geral das localidades do compartimento
A ocupação mais antiga deste Compartimento 2, nas margens dos rios, remete à
ocupação da região amazônica pelos portugueses que deixou resquícios na formação
de comunidades ribeirinhas. Outro momento foi durante o ciclo da borracha, onde as
populações ribeirinhas de São Luiz do Tapajós e Maloquinha Dois, na margem direita,
e Vila Rayol e Vila Braga, na margem esquerda do rio Tapajós (essas últimas
localizadas no Compartimento 4), registram suas histórias.
Segundo SANTOS (2010), houve especulação de empresários americanos ligados a
Henry Ford14 na região, antes da construção de Fordlândia e Belterra, e São Luiz do
Tapajós foi palco de contradições em relação à posse da terra. Havia uma empresa
instalada na área, a Arruda Pinto15, que trabalhava com borracha e madeira. Segundo
o autor, o depoimento de um soldado da borracha, Pedro Afonso, exemplifica os
conflitos que ocorreram na área.
“Na área de São Luiz do Tapajós, Pedro Afonso assegura que
primeiro pertenceu a uns gringos, entretanto a terra já estava
reconhecida pela empresa Arruda Pinto. Na disputa os
americanos perderam, mas depois ficaram perseguindo.
Posteriormente houve uma negociação para comprar os seringais,
mas o governo brasileiro não teria dado permissão, gerando uma
grave polêmica. O episódio na memória do veterano seringalista
foi de 1945 para 1946, testemunhado pelo soldado da borracha.”
(SANTOS, 2010)
Ainda segundo SANTOS (2010), após o fechamento da empresa Arruda Pinto, o
Instituto Brasileiro de Defesa Florestal – IBDF (atual IBAMA) expulsou os seringueiros
do Tracuá, área localizada próxima à sede distrital de São Luiz do Tapajós. Os

14

Fordlândia foi o nome dado a uma gleba de terra adquirida no Pará, pelo empresário norte-americano Henry Ford,
por meio de sua empresa Companhia Ford Industrial do Brasil, Ford tinha a intenção de usar Fordlândia para abastecer
sua empresa do látex necessário à confecção de pneus para seus automóveis, então dependentes
da borracha produzida na Malásia, na época colônia britânica.
15
Em São Luiz do Tapajós ficava localizado o escritório da Arruda Pinto, empresa que comprava toda a produção de
borracha dos seringueiros da região.
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moradores de Tracuá não puderam mais trabalhar na seringa e foram transferidos
para São Luiz do Tapajós.
Uma moradora antiga de São Luiz do Tapajós relatou histórias sobre a exploração da
seringa e sobre a ocupação da empresa Arruda Pinto na área, que empregava muitas
pessoas e movimentava a economia do local. Não ficaram esclarecidos os reais
motivos do fechamento da empresa, mas o declínio do ciclo da borracha
provavelmente deve ter sido o principal.
A sede distrital de São Luiz do Tapajós no início do século XX, durante o período
áureo da extração do látex, foi um importante entreposto comercial, cujo ciclo terminou
com o fechamento da empresa. Com isso a população da redondeza passou por uma
fase de extrema pobreza e começou a adquirir novos hábitos. Muitos seringueiros,
acostumados a andar na mata, passaram a desenvolver a caça para comercialização
da pele da onça e do gato do mato, atividade que pouco duraria pelos evidentes
fatores de preservação das espécies e fiscalização do Estado.
Um novo ciclo então se formou com o garimpo na região: “Grande parte dos
seringueiros debandou para os garimpos, em muitos casos vários seringueiros
conseguiram pagar suas contas contraídas na borracha, com ouro”. (SANTOS, 2010)
O garimpo a partir das décadas de 1960 e 1970 empregou muitos homens da região.
Hoje em dia, nas populações pesquisadas do Compartimento 2, foi informado que
poucos trabalham no garimpo, os fatores mais citados foram a diminuição da produção
de ouro, a violência muitas vezes seguida de morte e as epidemias de malária, que
levou muitos garimpeiros à morte.
A agricultura nas áreas ribeirinhas não aparece nos relatos como atividade importante,
segundo moradores compra-se feijão, arroz e farinha. Já a pesca fez e faz parte da
vida dos moradores, tanto para consumo das famílias como para comercialização, e
muitos pescadores são associados à Colônia de Pesca de Itaituba, fazendo da pesca,
hoje, uma atividade importante.
O Compartimento 2 abriga também nucleações mais afastadas do rio que são
formadas basicamente por agricultores que ocuparam terras que oficialmente foram
demarcadas pelo INCRA, mas ainda não eram habitadas, com floresta ainda virgem,
no período dos assentamentos.
Essa ocupação rural ocorreu a partir da década de 1980. Muitos agricultores
ocuparam terras onde hoje são as nucleações Ypiranga I, Ypiranga II, Baixão Bonito,
Teixeira e Boa Esperança.
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Algumas dessas ocupações tornaram-se PAs – Projetos de Assentamento, criados
pelo INCRA entre 1988 e 2006. Foram criados mais de 60 PAs, sendo 3 deles no
município de Itaituba (Miritituba - 336 lotes, Ypiranga – 320 lotes e São Benedito –
170 lotes). Os PAs surgiram como resposta à crise do processo de colonização, já no
período de redemocratização. O I Plano Nacional de Reforma Agrária propôs as
modalidades Projeto de Assentamento (PA) e Projeto de Desenvolvimento Sustentável
(PDS) como forma de dar continuidade à política de ocupação da Amazônia, bem
como de reconhecimento das ocupações oriundas da colonização espontânea. Da
mesma forma que muitos dos projetos de assentamento, o PA Ypiranga encontra-se
altamente pecuarizado e com grandes focos de reconcentração fundiária, marcado
pela presença de verdadeiras fazendas em seu interior.
Hoje as populações que ocuparam a área e fundaram as nucleações desenvolvem,
basicamente, a agricultura familiar e a produção de farinha. Apenas em Baixão Bonito,
Boa Esperança e Jesus te Ama dedicam-se à criação de gado.
A construção da BR-163 foi outro motivo de intensificação da ocupação na área. Sua
construção foi iniciada na década de 1970 pelo governo militar no contexto do projeto
integracionista que considerava a Amazônia Legal uma região estratégica. A ligação
de Itaituba com outros municípios e estados favoreceu o fluxo de migrantes para a
região, além de gerar polos urbanos de apoio à estrada em pontos estratégicos, para
descanso ou abastecimento de caminhões, processo que ocorreu em toda a história
rodoviária brasileira.
Além da construção da estrada, que foi obra do 8º e do 9º Batalhão de Engenharia e
Construção do Exército Brasileiro (BEC), como já mencionado, foi incentivada a
colonização agrícola e agropecuária dessa região. O fracasso desse projeto de
colonização devido, principalmente, a falta de assistência técnica, de recursos
financeiros e de transporte da produção agrícola foi potencializado pelo descuido da
manutenção da BR-163 e resultou a saída de muitos colonos que abandonaram ou
venderam suas posses de terra e seguiram para as cidades da região. Os que ficaram
adaptaram suas atividades para a criação de gado e exploração da madeira.
Já no período de ampla expansão das frentes madeireiras foram criados outros tantos
Projetos de Desenvolvimento Sustentável PDSs, dentro de uma lógica que diferentes
estudiosos do processo, e também o Ministério Público em Santarém, consideraram
mais como atendimento aos interesses madeireiros, assim como de metas de
exportação de madeira, do que de interesse social ou voltado à reforma agrária.
Os PDSs foram assentamentos planejados para serem implantados em áreas
remotas. No município de Itaituba foram planejados 6 PDSs. Nova Esperança, com
VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 191
Revisão: 0

300 lotes, originária do plano, hoje se configura como local de apoio à BR-163 e
atividade pecuarista.
7.4.3.1.5.2.2 População, infraestrutura,
presentes em cada localidade.

serviços

e

atividades

comerciais

Para uma caracterização dos núcleos populacionais do Compartimento 2 foi
organizado o Quadro 7.4.3.1.5.2.2/01, que apresenta alguns aspectos obtidos nos
levantamentos de campo.
.
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Quadro 7.4.3.1.5.2.2/01 - Quadro síntese – Aspectos da população, infraestrutura, serviços, atividades comerciais e econômicas.
Aspectos da População

Infraestrutura

Serviços

Nucleação
Região
16
Origem

Nº casas

Água

Energia

Saneamen
to

Telefonia

Açaituba

+ NE

15

Poço

Não

Fossa

Baixão Bonito

+ NE (MA,
PI)

60

Poço

Sim

Boa
Esperança

NE e SU

10

Poço

Igarapé Preto

+ NE (MA e
CE)

20

Poço

Jacundá

+ NE

12

Poço

17

18

Estabelecimentos de
Comércio e Serviços

Atividades
Econômicas

Educação

Saúde

0

EMEF
fechada

ACS

0

Agricultura/Farinha.

Fossa

Celular

EMEF

0

0

Pecuária/Gado de
corte

Sim

Fossa

0

0

0

1 Secos e molhados

Pecuária/Queijo.

Não

Fossa

Celular

0

0

0

Agricultura/Farinha.

Sim

Fossa

0

EMEFc

0

2 Secos e molhados

16

Agricultura
familiar/Farinha

Os sinais + e – indicam a presença maior ou menor de famílias por região e entre parênteses o (s) Estados (s) mais representados.
EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental até a 5 ª série. EMEFc – Escola Municipal de Ensino Fundamental completo (até a 8 ª série) EEEM – Escola Estadual de Ensino Médio.
18
ACS – Agente comunitário de saúde.
17
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Aspectos da População

Infraestrutura

Serviços

Nucleação

Estabelecimentos de
Comércio e Serviços

Atividades
Econômicas

Região
16
Origem

Nº casas

Água

Energia

Saneamen
to

Telefonia

Jesus te Ama

NE SU

6

Poço

Não

Fossa

0

0

0

0

Pecuária/Farinha

Maloqui nha
Dois

+ NE
Paraenses

S/
Informação

S/
Informação

S/
Informação

S/
Informação

S/
Informação

0

0

0

Agricultura/Farinha/
Pesca

Maruim

+ NE
Paraenses

S/
Informação

S/
Informação

S/
Informação

S/
Informação

S/
Informação

0

0

0

Agricultura/Farinha/
Pesca

3 Secos e molhados;3
Bares/restaurantes

Agricultura familiar,
Madeira/Pecuária.

1 Borracharia.

Apoio à BR-163.

Nova
Esperança

+ NE SU

160

Poço

Sim

Fossa

0

17

Educação

EMEF

18

Saúde

Posto

Novo
Horizonte

+ NE

11

Nascente

Não

Fossa

0

EMEF

ACS

0

Agricultura familiar

Santa Rita

+ NE (MA)

42

Poço

Não

Fossa

0

EMEF

ACS

2 Secos e molhados

Agricultura familiar

São Francisco
de Itapacurá

+ NE

52

Poço

Sim

Fossa

0

EMEF

ACS

3 Secos e molhados

Agricultura familiar
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Aspectos da População

Infraestrutura

Serviços

Nucleação
Região
16
Origem

São Luiz do
Tapajós

+ NE
Paraenses

Nº casas

137

Água

Rio e Poço

Energia

Sim

Saneamen
to

Telefonia

Educação

EMEFc;

Fossa

Telefone
fixo,
Telefone
público e
Celular

Escola
indígena

17

18

Posto
referência

24

Nascente e
Poço

Não

Fossa

0

0

0

Ypiranga I

+ NE

30

Poço

Sim

Fossa

Celular em
alguns
pontos

0

ACS

0

EMEF

16

Poço

Não

Fossa

Alguns Secos e
molhados;

0

DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Agricultura/Farinha/
Pecuária

1 Secos e molhados;
Farinha/Pecuária
1 Bar
ACS

0

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013. Pesquisa de campo (nov e dez de 2012 e jan de 2013).
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Pesca/Comércio/Agri
cultura familiar

Bares.

+ NE

+ NE

Atividades
Econômicas

Saúde

Teixeira

Ypiranga II

Estabelecimentos de
Comércio e Serviços
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Agricultura/Farinha.

O primeiro aspecto que o quadro-síntese apresenta diz respeito à origem dos
moradores das nucleações analisadas. Como já descrito anteriormente, a região foi
palco do programa de colonização do INCRA e as nucleações mais afastadas do rio e
próximas à BR-163 têm formação mais recente.
A sede distrital São Luiz do Tapajós, assim como Maloquinha Dois e Maruim, por
serem próximas ao rio, são mais antigas e mantêm atividades diferenciadas das
demais: a pesca é atividade de lazer, de subsistência e comercial.
Os indígenas, que não fizeram parte desta pesquisa, ocupam áreas próximas a São
Luiz do Tapajós (nas entrevistas foi citado um povoado indígena cujo nome os
entrevistados não souberam informar) e serão tratados por outro estudo específico,
porém fazem parte das estruturas de economia e de cultura da área. Os índios
habitantes das nucleações e sede distrital foram pesquisados.
Assim, observa-se que há duas categorias de formação populacional, uma estruturada
com famílias majoritariamente de origem maranhense e piauiense, que formam os
assentamentos do INCRA, e as famílias localizadas próximas ao rio, formadas por
paraenses, indígenas e migrantes diversos, com história de formação ligada a famílias
com características de populações tradicionais e com ocupações bem mais antigas.
Com relação ao porte das nucleações, observa-se que São Luiz do Tapajós e a
nucleação Nova Esperança são as maiores. São Luiz com suas características únicas
na região no que diz respeito à formação e estrutura, o que será mais explorado
posteriormente neste documento, e Nova Esperança, também chamada de Agrovila
Nova Esperança, que desempenha um papel de apoio à BR-163 e possui um maior
número de residências que as nucleações vizinhas.
O segundo aspecto apresentado pelo quadro síntese diz respeito à infraestrutura das
nucleações. Quanto ao abastecimento de água, observa-se que os poços são
predominantes para o abastecimento da água nas nucleações. Na sede distrital de
São Luiz do Tapajós a água que é retirada do rio não é adequada ao consumo, assim
poços complementam a precária rede de abastecimento. Geralmente a água
consumida não é tratada e raramente filtrada, poucos moradores adquiriram o hábito
de filtros de barro, apenas os moradores mais esclarecidos utilizam esse método,
assim como a filtragem ou a coagem (com tecidos) da água.
Observa-se que não há rede de esgotos na região e predomina o sistema de fossa
rudimentar, presente na maioria das residências, sendo raríssimas aquelas que
possuem fossa séptica.
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Já com relação à coleta de lixo, não há em nenhum dos locais pesquisados. Os
métodos de queima e de colocação em terrenos baldios é uma prática observada na
área.
Atualmente a energia elétrica convencional está presente em alguns locais, promovida
pelo Programa Luz para Todos, porém algumas nucleações ainda não possuem rede
de energia e as residências utilizam, em pequenos grupos, geradores a combustível.
Das 16 localidades que formam esse compartimento, 7 não possuem rede de energia
elétrica, são elas: Açaituba, Igarapé Preto, Jesus te Ama, Novo Horizonte, Santa Rira,
Teixeira e Ypiranga II.
Os serviços de telefonia são também precários, São Luiz do Tapajós tem rede de
telefonia e antena de celular e em algumas nucleações o celular, única forma de
comunicação, pode ser usado apenas quando é possível conseguir uma conexão em
pontos mais altos.
Os serviços públicos de educação e saúde estão presentes em algumas das
localidades, mas a qualidade desses serviços é considerada precária e muitas vezes
ineficiente e desqualificada. Neste Compartimento 2 também é notório o esforço dos
professores em frequentar, por conta própria, faculdades em cursos modulares que
acontecem no período de férias escolares, nos meses de janeiro e julho, em Itaituba.
As escolas municipais de ensino fundamental possuem estruturas bastante precárias,
com pouco mobiliário e instalações pouco estruturadas, muitas vezes em barracões
provisórios. Em muitas não há divisão em turmas. Como são poucos os alunos, os
professores os orientam individualmente de acordo com suas séries em classes
multisseriadas. As merendas não são oferecidas regularmente e sua frequência
depende do fornecimento pela administração pública.
Outro grave problema é a falta de escolas em algumas nucleações o que obriga os
alunos a percorrerem grandes distâncias, a pé, de bicicleta, a cavalo ou mesmo de
barco, para assistirem aula. São Luiz do Tapajós, Nova Esperança e Jacundá são
exemplos de locais onde as escolas atendem a alunos de fora. Alguns alunos estudam
a 8 km de suas residências e no período de chuvas não conseguem frequentar as
aulas.
Os alunos que se interessam em prosseguir os estudos precisam se dirigir a outras
localidades mais distantes. No Compartimento 2 só existe uma escola que oferece
ensino fundamental completo, em São Luiz do Tapajós; assim, para estudar, os alunos
se deslocam para a sede distrital ou mesmo para as cidades de Trairão e Itaituba. As
municipalidades mantêm transportes escolares em pontos estratégicos para atender a
demanda de alunos que desejam continuar seus estudos.
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O serviço de saúde é precário e insuficiente. Uma parte das nucleações não tem posto
de saúde e recebem visitas de Agentes Comunitários de Saúde – ACS em vistorias
mensais. Os ACSs normalmente fazem a pesagem de crianças e orientam a
população para se dirigir a postos e hospitais quando necessário; percebe-se que os
ACS ocupam o papel de orientadores da população em relação ao que fazer nesses
casos.
Apenas São Luiz do Tapajós oferece um serviço razoável, com um posto de saúde
melhor estruturado e que eventualmente recebe visita médica e de dentista, prestando
atendimento à população local e de nucleações próximas, de ambas as margens do
Tapajós. O atendimento é considerado razoável, pois dispõe de uma auxiliar de
enfermagem experiente que se desdobra para atender as pessoas, inclusive fora do
seu horário de trabalho.
Os serviços e comércio existentes variam conforme o tamanho e a função da
nucleação. Em algumas nucleações há pelo menos uma mercearia ou um bar e as
maiores possuem estruturas de pequeno comércio e restaurante. Nova Esperança, por
se localizar na margem da BR-163 presta serviços de borracharia e restaurante para
moradores e passantes.
O último aspecto apresentado no quadro-síntese refere-se às atividades econômicas
principais e secundárias de cada nucleação, que vêm caracterizar a função da
localidade no contexto da economia do eixo e da região.
A sede distrital de São Luiz se apresenta como um caso onde a economia foi sendo
alterada desde o seu surgimento, passou por diversos ciclos econômicos e hoje é polo
para a região. Apesar de ser núcleo de comércio, educação, saúde e convivência,
ainda mantém características de paisagem e costumes ancorados em tradições, quer
sejam econômicas, com a atividade pesqueira, quer sejam culturais, com a presença
de indígenas. Uma das atividades desenvolvida é o turismo. No local há guias
turísticos que recebem pessoas para conhecer as cachoeiras próximas, o Campo dos
Perdidos, e para praticar pesca esportiva.
Em termos gerais a economia é essencialmente voltada para o setor primário: a
pecuária e a agricultura. A produção de farinha é presente na região como uma das
duas atividades principais, assim como a criação de gado.
Analisando o quadro síntese se percebe que, das 16 áreas do compartimento, pelo
menos 6 dedicam-se à pecuária. Levando em consideração que para a criação de
gado grandes áreas são necessárias e que, além dos moradores das nucleações,
existe a forte presença de fazendeiros na região (que adquiriram terras dos
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moradores), o quantitativo final dessa atividade ganha significativas proporções,
embora não mensuradas na pesquisa realizada.
Outra atividade importante é a produção de farinha. A cooperativa formada pelas
nucleações Igarapé Preto, Maloquinha Dois, Maruim e Jesus te Ama movimenta a
comercialização do produto. A marca Farinha Pingos de Ouro é reconhecida na região
e no município de Itaituba e recebe apoio de órgãos como a EMATER e o SEBRAE.
As pequenas nucleações da vizinhança muitas vezes produzem farinha para consumo
e vendem a mandioca para a cooperativa.
As nucleações Jesus te Ama e Ypiranga I, por exemplo, se dividem entre a pecuária e
a farinha. Em Jesus te Ama a pecuária aparece como atividade principal, pois existem
moradores que compraram lotes de outros e mantêm uma grande quantidade de gado.
A população que não cria gado, planta mandioca para a cooperativa e eventualmente
trabalha na produção da farinha. Já Ypiranga I possui uma grande quantidade de
produção de farinha, e a maioria dos moradores vive dessa atividade, porém existem
fazendeiros de gado na área e os moradores estão ampliando suas cabeças de gado.
A agricultura familiar é a atividade principal de Nova Esperança que surgiu como uma
agrovila e que parece manter essa função no contexto da economia dessa região da
BR-163. A nucleação, além da agricultura, tem como atividades econômicas a criação
de gado e o apoio aos usuários da BR-163. Foi informado que há cerca de 15
funcionários públicos e 30 aposentados, compondo a estrutura econômica local.
7.4.3.1.5.2.3 Modo e condições de vida e relações com o rio e com a terra.
Em termos gerais, o modo e as condições de vida da população desse compartimento
refletem a história de formação das nucleações. Os moradores ribeirinhos, como já foi
citado, possuem uma relação com o rio e a terra de forma diferenciada dos moradores
essencialmente agricultores e pecuaristas.
Os agricultores têm uma relação forte com a terra e valorizam cada metro do seu sítio
ou lote. Muitos dos agricultores que ocuparam os assentamentos do INCRA
conseguiram ficar na roça e viver da terra, outros venderam e alguns, com residência
também na cidade, não abandonaram suas terras conquistadas. Nas entrevistas
alguns agricultores lamentaram ter que criar gado, pois relataram ter na agricultura sua
origem. Quando questionados sobre o desmatamento, alegaram que foi necessário e
que apenas há poucos anos surgiram os conceitos de preservação, manejo
sustentável e agricultura sustentável. Já os fazendeiros que adquiriram as terras dos
primeiros agricultores mantêm muitas terras com grande quantidade de gado.
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A relação com o rio e as descrições de apego e necessidade foi sentida por meio de
entrevistas com os moradores da sede distrital de São Luiz do Tapajós. Além da forte
atividade pesqueira, os moradores usam o rio para lavar roupas e para deslocamento,
pois o rio é a saída e entrada da cidade. Retiram água do rio para consumo e ainda
remetem suas histórias e lendas como parte da cultura do local. Expressões como “o
rio é vida”, “amo esse lugar” e “o rio é tudo” foram colhidas das entrevistas.
7.4.3.1.5.2.4 Relações de dependência com os núcleos urbanos
As nucleações e a própria sede distrital podem ser caracterizadas como dependentes
dos núcleos urbanos mais estruturados. Assim como necessitam das estruturas de
Itaituba e Trairão para serviços de saúde, educação e comércio, algumas nucleações
mantêm relações com cidades próximas. Em todas as entrevistas foi citado que o
arroz consumido pelas famílias é proveniente do Mato Grosso.
A farinha dos produtores individuais é vendida nas feiras de Itaituba. A farinha da
marca Pingos de Ouro abastece a prefeitura de Itaituba (para merenda escolar) como
também as cidades vizinhas, observando-se também que a cooperativa pretende
ampliar suas fronteiras.
O gado criado por pequenos agricultores é vendido para compradores em Itaituba,
mas não há frequência nessa comercialização, depende da necessidade do criador. Já
o gado criado nas fazendas abastece a região e cidades do Mato Grosso.
Ressaltam-se novamente as interrelações nos quesitos saúde, comércio e educação
das nucleações que já foram citadas anteriormente e serão exploradas
posteriormente.
7.4.3.1.5.2.5 Potencialidade Turística
São Luiz do Tapajós por sua configuração e aspectos arquitetônicos, assim como pelo
fato de se encontrar próxima a locais de grande beleza cênica, já é objeto de
atividades turísticas e apresenta forte potencial nesse campo. As cachoeiras próximas
recebem visitantes locais, de outros estados e de países como Noruega e Japão, que
fizeram cerca de cinco visitas no ano de 2012 a São Luiz do Tapajós.
Além da paisagem notável, há potencialidades turísticas como a pesca, as cachoeiras,
as cavidades de formações calcárias e trilhas pela mata onde há grande capacidade
para a prática da observação de animais. Não se pode esquecer também dos festejos
que acontecem como o Festival do Tambaqui, o Fest Mandioca e as festas dos
padroeiros que já fazem parte do calendário turístico da região.
VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 200
Revisão: 0

Outra área bastante relevante é o Campo dos Perdidos, local onde existem dunas de
areia e onde nasce o capim dourado. O local é considerado campo natural, uma
formação diferenciada da floresta nativa, onde a vegetação é rasteira formada por
espécies adaptadas às dunas.
O capim dourado é uma espécie de capim existente em pouquíssimos locais.
Oficialmente, no Brasil, Tocantins é o único local onde o mesmo é registrado. Sua
característica principal é a cor que lembra a do ouro e com a palha são feitas peças
como: pulseiras, brincos, bolsas, e objetos de decoração. Em Tocantins o Capim
Dourado só pode ser colhido entre os meses setembro e novembro para evitar sua
extinção. Existem regulamentações no Estado que proíbem a saída do material natural
da região, somente em peças já produzidas pela comunidade local, visando assim a
sustentabilidade ambiental, social e econômica do local.
No Campo dos Perdidos o capim é usado para pasto quando alguns fazendeiros
soltam seu gado na área. O acesso ao local é difícil e apenas com cavalos e
motocicletas de trilha consegue-se chegar ao campo. Os índios Munduruku, que se
apropriam do local para a retirada do cipó titica, para a caça e para a pesca, guiam os
turistas em visitas à localidade.
As formações de dunas ganharam o nome de Campo dos Perdidos por causa da
facilidade das pessoas confundirem as dunas e se perderem no local. De acordo com
informações, o local serve para pousos de avião pequeno em caso de emergência.
Outros locais como os igarapés de nome Preto e Ypiranga (que deram origem às
nucleações), além dos lagos que se formam em Maruim, são utilizados para passeio
entre os moradores locais e representam potenciais turísticos.
7.4.3.1.5.2.6 Presença indígena no Compartimento
Por meio da pesquisa qualitativa foi identificada uma marcante presença indígena no
Compartimento 2; embora o componente indígena não seja tratado no presente texto,
vale registrar as informações colhidas em campo.
Nas imediações da sede distrital São Luiz do Tapajós e da nucleação Igarapé Preto
existe uma área ocupada por índios Munduruku, formada basicamente pelos clãs
Paranaí e Sal. Embora os moradores entrevistados não soubessem precisar detalhes
sobre a ocupação, as relações dos indígenas com os moradores das localidades
foram relatadas.
Em São Luiz do Tapajós há uma escola indígena que atende aos índios residentes na
sede distrital e aos índios ocupantes das redondezas. Em Igarapé Preto foi informado
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que indígenas ocupam uma área próxima ao Campo dos Perdidos e utilizam o local
para caça, para passeios até o Campo dos Perdidos; alguns índios servem de guia
para cavalgadas até o Campo.
As histórias de indígenas que habitavam a área são contadas por moradores que
afirmam a antiga ocupação das etnias, Apiacá, Arara, Kaiapó e Munduruku. Relatos de
extermínios de índios foram ouvidos em diversos locais da área.
Um barqueiro entrevistado, que mora há 50 anos no local, relatou que a área onde
hoje se localiza São Luiz do Tapajós era uma grande aldeia e que muitos índios foram
mortos por um antigo morador chamado Baxiúba. Os índios, considerados
responsáveis por “fazer o mal com pessoas que chegavam” (Barqueiro), foram
massacrados pelo conhecido morador.
“É que os índios se escondiam nas árvores, e Baxiúba, ele
matava, ele desarmava os arcos dos índios, cortava as cordas de
noite e depois mandava os capangas, que matavam mulheres,
homens e crianças, houve muita morte.” (Barqueiro, jan/2013)
Há registro de práticas culturais de artesanato e de dança indígena e a língua materna
ainda é falada pelos índios. Da aldeia eles se dirigem a São Luiz do Tapajós para
frequentar a escola e utilizar o serviço do posto de saúde quando não conseguem
curar seus doentes com a medicina tradicional.
7.4.3.1.5.2.7 Caracterização da Sede Distrital de São Luiz do Tapajós e das
Nucleações Igarapé Preto, Baixão Bonito e Ypiranga I a partir da Pesquisa
Qualitativa Amostral
Neste Compartimento 2 também foi desenvolvido um trabalho de campo investigativo,
sob os mesmos critérios já apresentados no item referente à Metodologia de Pesquisa
Qualitativa.
A partir das entrevistas realizadas e seguindo os critérios estabelecidos para
selecionar a nucleação a ser apresentada, critérios esses já relacionados
anteriormente, foram escolhidas Baixão Bonito, pela sua história de formação ligada a
planos de assentamentos e por sua atividade econômica; Ypiranga I por seu porte,
relativamente pequeno no âmbito do compartimento, e por suas características
econômicas; Igarapé Preto pela representação econômica e social na área. A sede
distrital de São Luiz do Tapajós foi escolhida pela história, função e estrutura de polo,
além da marcante presença indígena.
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O resultado dessa investigação, que compreende os textos apresentados a seguir,
possibilitou uma caracterização mais detalhada dos núcleos populacionais escolhidos,
a partir das informações fornecidas pelos entrevistados, sobre aspectos da
infraestrutura urbana, da economia, das condições de vida, dos serviços públicos,
além de informações sobre a história da nucleação e dos seus principais aspectos
socioculturais, buscando-se assim traçar uma tipologia das nucleações do
Compartimento 2.
7.4.3.1.5.2.7.1 São Luiz do Tapajós
São Luiz do Tapajós está localizado no município de Itaituba. Situado na margem
direita do rio Tapajós, o acesso principal para a localidade é realizado pelo rio. O
acesso por estrada é possível apenas no período do verão e para as nucleações
Jesus te Ama, Igarapé Preto e as vicinais que chegam até a BR-163.
As nucleações vizinhas se dirigem à “vila” (termo utilizado pelos moradores) para
compras, educação, saúde e transporte (porto). O posto de saúde atende as
nucleações próximas como também as da margem esquerda do rio: Vila Rayol, Vila
Braga e Ilha da Goyana.
Por meio das pesquisas realizadas nas localidades do entorno da sede distrital, ficou
evidente a importância desta para a região. Quer seja pela sua referência para
habitantes vizinhos que já moraram ou que ainda têm parentes em São Luiz, quer pelo
seu porte e infraestrutura. Observou-se, ainda, que moradores de nucleações
próximas, como Jesus te Ama, frequentam a sede assiduamente, assim como
moradores da margem esquerda do rio Tapajós, como Vila Rayol e Vila Braga.
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Figura 7.4.3.1.5.2.7.1/01 - Croqui da Sede Distrital de São Luiz do Tapajós.

Como pode se observar na Figura 7.4.3.1.5.2.7.1/01- Croqui da Sede Distrital de São
Luiz do Tapajós, a ocupação do local é no sentido da extensão do rio. São Luiz do
Tapajós possui três ruas principais, algumas pequenas secundárias que estão
representadas acima, e outras que se conformam como vielas ou becos, todas sem
pavimentação.
No lado direito da figura pode ser observada a aldeinha onde moram alguns grupos
domésticos Munduruku (Foto 7.4.3.1.5.2.7.1/01) e onde se localiza a escola indígena
que complementa o ensino regular municipal para as crianças indígenas. O campo de
futebol aí localizado (Foto 7.4.3.1.5.2.7.1/02) é utilizado pelas crianças no dia a dia e
pelos adultos nos torneios frequentes.
Próximos à aldeinha estão localizados importantes espaços de convivência: a praça
com a igreja do padroeiro São Luiz Gonzaga (Foto 7.4.3.1.5.2.7.1/03), a escola e um
dos barracões comunitários. A praça, tradicionalmente local de encontro de
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comunidades, divide seu papel de local de convivência com a margem do rio e as
sombras das árvores.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1/01 - Habitações da aldeinha.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1/02 - Crianças indígenas jogando futebol.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.2.7.1/03 - Praça com a Igreja de São Luiz Gonzaga.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Próximo à praça está o local onde acontece o Festival do Tambaqui, espécie de pátio
para eventos temporários. Na área se localiza o segundo barracão comunitário e
algumas barracas para comercialização de bebidas e comidas. Essas frágeis
construções são inundadas parcialmente no período das chuvas e reconstruídas nos
período das festas, elas são em madeira e palha permitindo, assim, reformas
constantes.
Diferentemente das demais localidades da região, São Luiz do Tapajós possui uma
praça em formato retangular com igreja, habitações e equipamentos de uso público
em volta, desenho típico das cidades colonizadas pelos religiosos no Brasil.
As habitações são em alvenaria, taipa (pau a pique) e madeira (Foto 7.4.3.3.2.7.1/04).
Nota-se que as famílias com melhores condições pintam suas casas (quando de
madeira) ou as reconstroem em alvenaria. As novas casas de alvenaria possuem
divisões internas mais definidas com um ou dois quartos e banheiro interno. As
construções mais antigas, em madeira e taipa, possuem banheiros externos, cozinhas
nos fundos das casas, às vezes em ambiente aberto, e as divisões internas são feitas
com cortinas e mobiliário.
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Foto 7.4.3.1.5.2.7.1/04 - Habitação em madeira.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Como a grande maioria das nucleações visitadas, os lotes não possuem muros e a
convivência com a rua é direta; as crianças e adultos circulam livremente nas ruas,
que se transformam em locais de frequentes encontros, assim como as pequenas
praias que se formam ao longo do Tapajós (Foto 7.4.3.3.2.7.1/05 e Foto
7.4.3.3.2.7.1/06).

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1/05 - Crianças brincando na rua.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.2.7.1/06 – Praia ao longo do Tapajós.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

São Luiz do Tapajós é formado por uma população de 137 famílias, perfazendo um
total de aproximadamente 1.200 pessoas. (FONTE: Associação de Moradores de São
Luiz do Tapajós).
Os estabelecimentos de comércio são poucos, compreendendo pequenos bares e
mercearias de secos e molhados. A sede distrital abastece a população local e vizinha
com artigos de bebidas, cigarros e mantimentos. Para um comércio mais diversificado,
a população de desloca para Itaituba, geralmente aos sábados, para compras
quinzenais ou mensais, assim como para adquirir remédios e roupas.
Na localidade existem três igrejas: uma Católica, cujo padroeiro é São Luizs Gonzaga,
uma Batista e uma Assembleia de Deus. O padre visita a igreja católica 3 vezes ao
ano, onde realiza missas, faz casamentos e batizados. As igrejas evangélicas têm
cultos semanais.
Para atendimento médico há um posto de saúde que atende São Luiz e outras
localidades como Jesus te Ama, Vila Canaã, Vila Braga, Aldeia Indígena, Ilha da
Goyana e Vila Rayol.
As atividades de lazer compreendem principalmente os torneios futebolísticos nos
finais de semana, além dos bares e da festividade que acontece anualmente na sede
distrital.
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7.4.3.1.5.2.7.1.1 Histórico de Formação
Os moradores não souberam precisar a origem do local. Não há registro oficial da
história da sede distrital e o resgate histórico foi construído a partir de depoimentos
dos moradores antigos e das nucleações vizinhas, além de escassa bibliografia
encontrada.
Sabe-se da ocupação histórica na bacia do rio Tapajós pelos portugueses, que se deu
durante o período colonial. Em 1639 foram fundadas as primeiras povoações às
margens do rio e de seus afluentes. Portugal buscava assegurar a posse dos
territórios na Amazônia instalando fortes e missões nas margens dos rios. As
atividades da seringa, que ocorreram do final do século XIX ao início do século XX, de
acordo com antigos moradores, aconteciam no alto Tapajós, e São Luiz, assim como a
Vila Rayol, na margem esquerda do rio, eram locais de comercialização da borracha e
transporte, por meio dos portos fluviais. Segundo moradores era uma época de grande
movimentação de barcos e até navios, que faziam rota até Santarém.
Foi citada pelos entrevistados uma empresa chamada Arruda Pinto, já referenciada
anteriormente, que trabalhava com borracha e madeira e empregava moradores das
redondezas. A empresa, que fechou com o fim do ciclo da borracha, possuía escritório
e galpão em São Luiz do Tapajós, movimentando a economia da área.
Já nas décadas de 1940 e 1950, os moradores relatam que a sede distrital era
composta por poucas casas, dois pequenos comércios, uma igreja e uma
subdelegacia de polícia e a maioria das famílias vivia em condição de extrema
pobreza, com parco rendimento vindo da pesca e do extrativismo vegetal. As casas
dos moradores eram cobertas com folhas de palmeiras, paredes de taipa com piso de
chão batido. Nas redondezas habitavam, isoladamente, moradores ribeirinhos,
cultivando pequenas lavouras. Depois do peixe, a caça era a maior fonte de alimento
da população da região.
A presença indígena é marcante na história de São Luiz do Tapajós até os dias atuais.
Existe uma aldeia próxima e há moradores indígenas na vila que se casaram com
“brancos”. Esse agrupamento é conformado por cerca de vinte grupos domésticos que
moram na já mencionada aldeinha, junto a uma escola indígena e a um campo de
futebol (Fotos 7.4.3.1.5.2.7.1.1/01 e 7.4.3.1.5.2.7.1.1/02).
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Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.1/01 - Escola indígena.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.1/02 - Habitação indígena e campo de futebol.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Segundo relatos, existiam aldeias grandes das etnias Apiacá, Kaiapó, Arara e
Munduruku. Ainda hoje mora próxima a São Luiz uma senhora que tem desenhos
tatuados no rosto, de uma etnia desconhecida pelos entrevistados.
Uma moradora lembra que “antigamente tinha índios que jogavam pedras quando eles
passavam [...] eles eram feios, com uns paus enfiados, cara preta, dançando [...] tinha
Kaiapó, Munduruku.”
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Após o fim do ciclo da borracha, os moradores começaram a trabalhar com agricultura
e também com a caça do gato maracajá e da onça, para comercialização das peles
desses animais. Atividade que ocupou muitas pessoas, mas não prosperou e foi
abandonada.
Um episódio citado em diversas entrevistas foi a morte de Cazuza, apelido de José
Barbosa, morto em São Luiz do Tapajós, na época da Revolução de Jacareacanga19.
A revolução de Jacareacanga teve início com a vinda, em 1956, do major Haroldo
Veloso e o Capitão José Chaves Lameirão do Rio de Janeiro. Sabe-se que eles
ocuparam a base aérea do Cachimbo e de Jacareacanga. Um dos apoiadores da
operação se chamava Cazuza, morador de Itaituba, aliado e fiel ao major.
O major Veloso era muito querido da população de Itaituba e contava com apoio de
muitos. Segundo relatos ouve uma emboscada em São Luiz do Tapajós onde Cazuza
foi morto (27 de fevereiro de 1956) e major Veloso foi capturado no dia seguinte20.
A partir da década de 1970 o garimpo foi a atividade que mais empregou os
moradores homens da vila, que alternavam suas atividades entre o garimpo e a
agricultura familiar. Atualmente a pesca é dita como atividade principal da população
da sede distrital, embora a agricultura familiar e o garimpo ainda existam na área.
“Meu marido trabalhou no garimpo, muito tempo. Trazia ouro pra
vender, umas 20 gramas a 50.” (Moradora, jan/2013)
7.4.3.1.5.2.7.1.2 Infraestrutura
O sistema de abastecimento de água, que a transporta diretamente do rio para a
maioria das casas, é muito simples não havendo tratamento da água que é consumida
pelos moradores. O posto de saúde distribui cloro e orienta a sua utilização visando a
melhoria de sua qualidade. A água que chega às moradias não é indicada para
cozinhar nem para ser ingerida, por esses motivos alguns poços, perfurados pelos
próprios moradores, são utilizados para esses fins. Os poços, segundo informações,
19

“Já era final de 1955, e no meio dos militares foi confirmada a vitória de Juscelino Kubitschek de Oliveira nas
eleições para a presidência da República, era visível a inquietação. E neste episódio histórico Itaituba foi importante
capítulo. Na aeronáutica alguns militares inconformados com a situação, planejaram um golpe, cientes que contariam
com a adesão de seus companheiros em todo país, uma vez que o movimento fosse iniciado.” (SANTOS, 2010)

20

Dez dias depois do início da rebelião, os rebeldes já controlavam as localidades de Cachimbo, Belterra, Itaituba e
Aragarças, além da cidade de Santarém, contando inclusive com o apoio das populações locais. Apesar de ter sido
uma rebelião de pequeno porte o governo encontrou dificuldades para reprimi-la devido à reação de oficiais, sobretudo
da Aeronáutica, que se recusavam a participar da repressão aos rebelados. Após 19 dias a rebelião foi afinal
controlada pelas tropas legalistas, com a prisão de seu principal líder, o major Haroldo Veloso. Os outros líderes
conseguiram escapar e se asilar na Bolívia. Todos os rebelados foram beneficiados pela "anistia ampla e irrestrita",
concedida
logo
depois
pelo
Congresso,
por
solicitação
do
próprio
presidente
JK.
Fonte:
http://www.historiabrasileira.com/brasil-republica/revolta-de-jacareacanga/
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estão em alguns lotes particulares e a água é distribuída pela vizinhança. A população
informou que a água dos poços é melhor para consumo, embora não haja controle da
qualidade dessa água.
Na escola há um poço artesiano para uso da instituição com aproximadamente 100
metros de profundidade. Foi observado que em outras escolas da região poços
artesianos, executados pela prefeitura, também são para utilização exclusiva das
escolas.
Há energia elétrica nas ruas e casas, instalada pelo projeto Luz para Todos no ano de
2005, conforme informado pela Associação de Moradores (Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.2/01).

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.2/01 - Detalhe da rede de distribuição de energia e de iluminação pública.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Para a destinação dos esgotos domésticos, algumas casas dispõem de fossas
individuais. Segundo os entrevistados as fossas são construídas em alvenaria,
distantes dos banheiros e localizadas a uma distância mínima de 15 metros dos poços
de captação de água
Os banheiros, como vistos em toda região, são localizados num cômodo externo à
casa, normalmente na parte posterior da residência. Os moradores informaram que
algumas reformas estão sendo executadas para a instalação de banheiros internos,
assim como reformas no padrão construtivo que, antes de taipa (ou pau a pique), se
transformam em casas de alvenaria. Indagados sobre os motivos das reformas, os
entrevistados explicaram que, após a notícia da construção da hidrelétrica e a
movimentação de pesquisadores e técnicos, houve a necessidade de segurança dos
moradores, que acreditam na casa de alvenaria com banheiro interno como uma
construção segura. Aliado a isso houve aumento da renda de alguns moradores que
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atualmente trabalham auxiliando pesquisadores (foi citado 30 a 40 moradores), fato
que vem propiciando reformas nas residências e a compra de eletrodomésticos,
televisões e geladeiras.
“Pra ter a segurança da gente mesmo... o pessoal já estão
trabalhando, fazendo pesquisa, e tem muito homem, ainda não tá
nem na construção e a gente já fica... dá um aglomerado de
gente, todo dia entrando gente, carro.” (Guia turístico, jan/2013).
Os resíduos sólidos são habitualmente queimados, pois não há coleta pública nem
local específico para despejos.
Existe rede de telefonia na sede distrital, com telefones particulares e orelhões que
nem sempre estão funcionando, e antena para telefonia celular.
A população se desloca internamente na localidade a pé ou com carros e motos. Para
outras localidades além de carros e motos, barcos e voadeiras são utilizados (Foto
7.4.3.3.2.7.1.2/02). Há barcos com capacidade para um maior número de pessoas que
fazem percursos para as nucleações próximas, como Vila Rayol, e para Itaituba (Foto
7.4.3.3.2.7.1.2/03). Os moradores dedicados à pesca possuem barcos e voadeiras
próprias.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.2 /02 - Barcos ancorados.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.2/03 - Barco de passageiros.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Para Itaituba há 3 barcos que fazem o percurso de aproximadamente quatro horas,
normalmente no período da noite, ao preço de R$ 15,00. A frequência das viagens é
duas vezes por semana, onde os barcos são alternados. Quando há necessidade,
pode-se alugar um dos barcos mediante acordo de pagamento.
Conforme já citado, a localidade possui dois barracões comunitários, onde são
realizadas as festividades, casamentos e aniversários. O Barracão da Associação,
onde se realiza o Festival do Tambaqui, é de alvenaria e o Barracão Comunitário é de
madeira. Próximo ao barracão do Festival do Tambaqui há uma área com barracas
reservadas para a festividade.
7.4.3.1.5.2.7.1.3 Organização social
A escola e o posto de saúde são as únicas instituições do poder público presentes na
sede distrital.
A sociedade civil se organiza entorno da Associação dos Moradores de São Luiz do
Tapajós, responsável pelos torneios de futebol e pelo Festival do Tambaqui. Por meio
da associação são repassadas aos moradores as ações que acontecerão na sede
distrital em relação aos projetos do Aproveitamento Hidrelétrico São Luiz do Tapajós.
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Há ainda a população indígena que é atendida pela FUNAI, que possui posto em
Itaituba.
Os pescadores de São Luiz, assim como os das demais localidades, também são
associados à Colônia de Pescadores de Itaituba.
7.4.3.1.5.2.7.1.4 Atividades econômicas
A principal renda da população provém da pesca, onde a maioria dos pescadores faz
parte da colônia de Itaituba. Os associados possuem registro e carteira21 que os
identificam.
Para a venda do pescado já existe destinação acertada, são compradores que
recebem os pescados e os revendem em diversos locais. A maioria dos pescadores
são proprietários dos seus barcos, porém alguns utilizam os barcos dos compradores
(que cedem o barco e o combustível em troca da pesca), nesses casos o lucro do
pescador é menor.
Foi informado que homens ainda trabalham no garimpo, porém não foi possível
identificar o número de garimpeiros. Foi citada a ligação da ocorrência de malária com
as atividades do garimpo.
A agricultura está presente e é para consumo familiar, com o plantio de mandioca e
feijão, preferencialmente. A farinha ainda é produzida no âmbito doméstico, também
para consumo interno. As terras para agricultura são limitadas; na época de chuvas,
com a elevação do nível das águas do rio Tapajós, a sede distrital fica rodeada de
charcos e áreas alagadiças, impossibilitando assim a passagem terrestre e a
expansão de áreas para agricultura.
O turismo é uma atividade presente na área. Existem guias turísticos que recebem
visitantes para pesca e passeio nas cachoeiras. O guia entrevistado citou que recebeu
pessoas de São Paulo, Brasília e Minas Gerais e, ainda, japoneses e noruegueses
interessados na pesca esportiva. No ano de 2012, vieram quatro grupos da Noruega,
formados por 10 a 20 pessoas. Esta atividade foi confirmada por moradora de Vila
Rayol que, com São Luiz do Tapajós, serve de apoio a essas atividades turísticas
(Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.4/01). Há grupos de moradores do município que conhecem as
cachoeiras e trazem amigos de outras cidades e também grupos estrangeiros que vêm
com intérpretes numa estrutura mais organizada. Esses grupos contratam guias locais
e voadeiras para o turismo.
21

A carteira de pescadores legaliza a atividade e permite o recebimento do seguro desemprego no período do defeso.
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O Festival do Tambaqui também movimenta a economia local. No período da festa, os
moradores armam barracas e comercializam bebidas e comidas para os visitantes.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.4/01- Ponto turístico: local de desova de tartarugas.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

7.4.3.1.5.2.7.1.5 Aspectos populacionais
A população residente em São Luiz do Tapajós formou-se por meio das diversas
migrações ocorridas ao longo do tempo. Sabe-se da presença indígena no local assim
como em toda a bacia do Tapajós, formada por indígenas Munduruku, Apiacá,
Tupinambarana, Kaiapó, Cumaruara, Maytapu, Tapajó, Cara-Preta, Arapiun, Arara
Vermelha e Jaraqui. No resgate histórico foi identificada a existência de Mundurukus e
Apiacás nas proximidades.
A população que veio em busca de trabalho durante o ciclo da borracha foi identificada
como maranhense, piauiense e cearense, preferencialmente. Sabe-se das constantes
mudanças de famílias de Itaituba, das ilhas próximas e de nucleações próximas que
ocorreram no século passado. Registra-se ainda a presença de pessoas de
nucleações próximas, que vieram do centro oeste e sul do Brasil, que se casaram com
os paraenses de São Luiz, formando assim uma mistura de culturas na área.
Ao longo do tempo uma rede de relações sociais foi sendo tecida, com a formação de
novas famílias a partir de arranjos matrimoniais entre os moradores locais com
parceiros advindos de outros estados e indígenas. Os casamentos na maioria são
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informais e as famílias se mantêm unidas, não havendo registro de conflitos familiares.
Há presença de famílias extensas, (segundo presidente da associação, 8 a 12 filhos) e
famílias de índios com “brancos”.
As famílias indígenas, que habitam em local separado, a já citada aldeinha, ainda
mantêm alguns costumes como festividades e danças. Apesar da maioria dos
entrevistados citarem que a convivência com os indígenas é natural e sem conflitos,
uma moradora, que relatou histórias antigas onde havia conflito com os índios que
moravam próximo à vila, explicou que gostaria que os índios se mudassem para a
aldeia próxima.
“Meu corpo não se dá com índio, eu gosto assim deles conversar
comigo... mas tenho medo, não entendo a língua deles, tenho
medo de levar um tapa, uma flechada...” (Moradora, jan/2013) .
7.4.3.1.5.2.7.1.6 Equipamentos públicos
•

Saúde

Para atendimento médico há um posto de saúde (Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.6/01) que
atende a população da sede distrital e a de nucleações próximas, de ambas as
margens do Tapajós, como Jesus te Ama, Nova Canaã, aldeia indígena, Vila Braga,
Ilha da Goyana e Vila Rayol. O horário de funcionamento é de 8:00 às 14:00 horas, de
segunda-feira a sexta-feira.
Este posto de saúde oferece um serviço razoável, em edificação com salas isoladas
que permitem receber visita de médicos e dentistas. Entretanto, à época da pesquisa
(janeiro de 2013) contava apenas com uma auxiliar de enfermagem experiente que se
desdobrava para atender as pessoas, dentro de sua capacidade, e com três vigilantes
concursados. Observou-se, também, que nessa época o posto estava sem medicação
e material para exames de malária.
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Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.6/01 - Posto de saúde.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Durante o ano de 2012, trabalharam um agente de saúde, uma enfermeira e duas
técnicas de enfermagem. A sazonalidade da presença da equipe médica está
diretamente ligada à estrutura política da gestão em curso. Segundo a técnica em
enfermagem de plantão no dia da entrevista, em 2012 havia uma equipe maior em
São Luiz do Tapajós, porém, no início de 2013 só havia a profissional entrevistada,
que aguardava decisões da prefeitura sobre a estruturação da nova equipe que
trabalharia no posto.
Segundo o funcionário do posto, o Programa Saúde da Família (PSF) não atende a
localidade. Cabe observar que os indígenas são também atendidos e que são
utilizados os mesmos medicamentos para todos os pacientes.
Foi informado que a doença mais comum ainda é a malária e que a maioria dos casos
são provenientes de uma aldeia próxima, havendo grande incidência entre os índios, o
que ocasionou a intervenção da FUNAI para controle da doença.
Em 2011 foram registrados 120 casos e, embora não tenha sido possível quantificar
os casos em 2012, sabe-se que foi menor a sua incidência. As maiores ocorrências
são atribuídas à proximidade da mata, reduto do mosquito transmissor, e aos
garimpeiros que trazem a doença.
Existem dois tipos de malária na localidade, a do tipo Falcífero, que atinge
principalmente os garimpeiros, e a do tipo Vívax, que é a mais comum e atinge a
população residente. No inverno a doença é mais frequente e o posto dispõe de
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medicamentos e faz os exames. Não há registro, no posto de saúde, de morte
ocasionada pela doença.
Foram registrados poucos casos de hepatite e diarreia, que ocorrem principalmente na
época de enchente do rio. Não há registro de dengue. A gripe foi citada como comum
em crianças que brincam na rua no período das chuvas.
Um dentista e um médico visitam o posto eventualmente, sem data marcada, para
atender a população, num esquema de plantão para atender as pessoas que chegam
para as consultas.
Existem parteiras na comunidade que auxiliam a técnica em enfermagem nos partos,
que são feitos no posto de saúde. Apenas os partos de risco e cesarianas são
enviados a Itaituba.
A técnica entrevistada trabalha há 8 anos no posto de saúde; profissional experiente,
ela realiza, além de partos, pequenas suturas e presta apoio, de diversas naturezas,
às famílias do local. A população confia na profissional e durante a entrevista ela foi
requisitada para apoiar psicologicamente uma família que perdeu um parente.
A maioria das mulheres tem seus filhos de parto normal. A técnica de enfermagem
realiza o pré-natal nas pacientes e quando ela considera que as mulheres evoluem
bem ela mesma faz os partos.
“E também conheço quando vejo que não é pra mim, que é pra
médico, imediatamente a gente já desce daqui de voadeira, que
eu já sei que dá o tempo de chegar lá, e preparar o paciente lá
para a cirurgia...em Itaituba.” (Técnica em enfermagem e parteira,
jan/2013)
Foi registrado apenas um caso de HIV, uma mulher que foi para o garimpo, contraiu a
doença e faleceu em São Luiz do Tapajós. As gestantes frequentemente fazem
exames HIV.
O Instituto Evandro Chagas (de Belém) visita anualmente a área para fazer a coleta da
água do rio para testes de quantidade de mercúrio.
•

Educação

A escola municipal da localidade (Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.6/02) abrange até a 8ª série do
ensino fundamental e atende a outras localidades como Jesus te Ama, Nova Canaã,
Vila Braga, Ilha da Goyana e a aldeia indígena. Observa-se, portanto, que o rio não
constitui barreira para a circulação das populações de uma margem para a outra.
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Cerca de 300 alunos são matriculados anualmente e para isso há uma equipe de 9
professores. Para os jovens e adultos analfabetos ou semialfabetizados há um curso
específico, à noite, com uma turma de 25 alunos em média.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.6/02 - Escola Municipal de Ensino Fundamental.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Os professores frequentam faculdades em Itaituba, onde são oferecidos os cursos de
Pedagogia, Matemática, Letras, História e Geografia. As aulas acontecem nos meses
de janeiro e julho, época das férias escolares.
Há uma escola indígena, que atende no contra-turno; as crianças estudam de manhã
na escola municipal e à tarde na indígena. Nas aulas são ensinadas as línguas nativas
além de costumes e tradições.
Uma entrevistada, professora da escola municipal, acha que os índios não gostam
muito de estudar na escola indígena, destacando que “tem muito índio aqui que não
estuda, pra aprender a língua deles”.
A professora comentou que não há discriminação em sala de aula, e que às vezes
elogia os alunos indígenas, pois acha que eles têm maior facilidade para o
aprendizado do que os “brancos”. “Desde o jardim a gente já observa esta facilidade”,
afirmou a professora. Lamenta que eles sempre parem no ensino fundamental e não
dão continuidade aos estudos.
O diretor da escola citou que a escola desenvolve um trabalho com as crianças para
educação ambiental e cuidados com a saúde, um projeto ainda pequeno que precisa
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ser ampliado. Disse ainda que a taxa de analfabetismo na sede distrital é muito
pequena e que todas as crianças estão matriculadas na escola.
Nas datas cívicas e nos períodos juninos e natalinos a escola organiza festas. No
Festival do Tambaqui a escola também participa, constituindo-se assim um espaço de
integração social dos moradores da localidade.
Sobre a merenda escolar foi informado que a mesma não é constante, depende da
prefeitura, porém as crianças não deixam de frequentar a escola quando há
interrupção da merenda.
“A gente nota que os ribeirinhos, tem pena, nota que eles não
tomaram café, mas não deixam de ir à aula... Os indígenas que
moram longe e chegam molhados... Ano passado tinha uma
lancha que ia buscar eles.” (Professora, jan/2013)
7.4.3.1.5.2.7.1.7 Práticas culturais
A comunidade católica realiza a festa do padroeiro São Luiz Gonzaga (Fotos
7.4.3.1.5.2.7.1.7/01 e 7.4.3.1.5.2.7.1.7/02), entre os dias 12 e 21 de junho. A
festividade é frequentada por pessoas das redondezas; ocorrem missas e procissões.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.7/01 - Festa de São Luiz Gonzaga.
FONTE: www.portaltvtapajoara.com.br,2013.
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Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.7/02 - Festa de São Luiz Gonzaga.
FONTE: www.portaltvtapajoara.com.br, 2013.

A Associação de Moradores, por meio de um grupo formado por associados
moradores do local e de outros locais próximos, organiza o Festival do Tambaqui que
se realiza em setembro, com torneio de futebol, eleição de rainha, danças como
quadrilha e carimbó (Fotos 7.4.3.1.5.2.7.1.7/03 e 7.4.3.1.5.2.7.1.7/04).
Sobre lendas, foi observado que há muitas crenças na região e estórias sobre o
Encantado, a Matita Pereira e o Saci que foram relatadas durante a pesquisa. Alguns
moradores asseguram a existência do Encantado, boto que encanta mulheres quando
estão no período menstrual, principalmente às 12:00 e às 18:00 horas. Por precaução,
muitas mulheres não se banham no rio durante o período menstrual.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.7/03 - Festival do Tambaqui em 2010.
FONTE: Blog itanortenoticias.blogspot.com.br, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.7/04 - Festival do Tambaqui em 2011.
FONTE: Blog itanortenoticias.blogspot.com.br, 2013.

Vale ressaltar que há pelo menos três benzedeiras na comunidade; elas realizam
diversas rezas curativas, entre elas está a cura do “sol da cabeça” (dor intensa na
cabeça), onde a benzedeira coloca um copo d’água na cabeça da pessoa e a água
passa a borbulhar retirando a dor.
Tradição indígena, como já citado anteriormente, ainda é marcante em São Luiz do
Tapajós. Durante a pesquisa, foi entrevistada uma indígena Munduruku, nascida em
Pimental e que mora na vila com o marido “branco”, filhos e a mãe, também índia
Munduruku. Segundo a índia, em São Luiz do Tapajós, há cerca de 20 grupos
domésticos Munduruku, havendo incidência de casamentos interétnicos. Questionada
sobre o desejo de morar na aldeia a resposta foi que na terra indígena há muita briga,
e que os Paranaí e Saw não querem mais pessoas nas terras. O marido dela, que é
branco, foi atrás de um pedaço de terra para construir uma casa, mas não permitiram
que eles se instalassem. Por esse motivo, ela não se sente atendida pela FUNAI, pois
mora no meio dos “brancos”, na aldeia “os índio são melhor atendido”. Perguntada
sobre a forma dos enterros indígenas a índia explicou que não há cemitério
Munduruku, os mortos são enterrados no solo das casas que habitavam. Da história
recente ela citou Tuxaua, um cacique que foi enterrado dentro de sua casa.
Em relação à língua materna ela fala algumas palavras, mas compreende tudo. Citou
que os mais velhos e o professor falam as diferentes línguas nativas.
Na escola indígena, que recebe as crianças no período da tarde, são ensinadas as
línguas nativas além de costumes e tradições. Os indígenas que estudam na escola
municipal, no período da manhã, já organizaram festas e danças na escola, mas que
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já não são realizadas com frequência. Houve dois desfiles de 7 de setembro em que
os índios formaram um pelotão separadamente.
Há registro de práticas culturais como o artesanato feito por poucos índios moradores
da vila (Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.7/05). Os índios também são conhecidos por
administrarem chás com raízes para diversos fins, inclusive picadas de cobra.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.7/05 - Peça indígena (tipo de peneira).
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.2.7.1.8 Relações com ambiente e em especial com recursos hídricos
Pode-se depreender das entrevistas realizadas que os moradores têm informações
sobre os cuidados e a proteção com meio ambiente, principalmente dos recursos
hídricos. Existem ações de educação ambiental na escola e a população demonstra
ser bastante informada sobre a importância do rio, da vila e do respeito ao defeso.
O presidente da associação considera que a população é consciente. Ele acha que o
rio “é vida”.
Questionados sobre o tema, algumas das respostas dos moradores foram:
"Passei toda minha infância aí... que belas praias, o banho nas
cachoeiras, a festa no bar do Oscar, me lembro com muita
saudade do festejo de São Luiz Gonzaga... passeio de canoa, o
futebol de campo.” (Morador, jan/2013)
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“Aqui nos veve no paraíso... nós pode dormir até com a janela
aberta... vem outros enganando, mentindo...nós temos que ficar
atento” (Moradora falando sobre a movimentação de
pesquisadores na área, jan/2013)
Em São Luiz do Tapajós o rio é utilizado para abastecimento d’água, transporte,
lavagem de roupas, pesca e lazer (Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.8/01 e Foto
7.4.3.1.5.2.7.1.8/02). Lendas sobre jacarés perigosos e cobras gigantes são relatadas
com espanto pelos moradores. A apropriação do meio ambiente e a utilização do
mesmo com respeito foram valorizadas pelos moradores entrevistados.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.8/01 – Detalhe de tábua de lavar roupa e embarcações ancoradas em São
Luiz do Tapajós.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 7.4.3.1.5.2.7.1.8/02 - Vista do rio a partir de São Luiz do Tapajós.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013
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7.4.3.1.5.2.7.2 Igarapé Preto
A nucleação denominada Igarapé Preto está localizada no município de Itaituba
(Figura 7.4.3.1.5.2.7.2/01). O acesso se dá pela vicinal do Km 25 do Ramal Norte Sul. A via não é pavimentada e é estreita; no período de chuvas o acesso fica
prejudicado e os veículos podem prender-se em atoleiros.

Figura 7.4.3.1.5.2.7.2/01 - Croqui da nucleação

O igarapé que corre ao longo da nucleação dá nome a essa pequena vila e é utilizado
pela população para a pesca, como também para o acesso de pequenos barcos ao rio
Tapajós.
A nucleação não possui arruamento definido e é formada por aproximadamente 20
habitações. Algumas habitações formam uma pequena vila com cerca de 5 casas, as
demais são distribuídas em sítios. Não existem divisões entre as casas, não existem
muros e quando necessário há cercas para evitar a fuga de animais.
O tipo de material construtivo mais utilizado nas habitações é taipa (pau a pique) e
madeira (Fotos 7.4.3.1.5.2.7.2/01 e 7.4.3.1.5.2.7.2/02), algumas casas são erguidas
em alvenaria. As habitações normalmente têm cobertura em duas águas e quando não
são de palha já foram substituídas por telha de fibrocimento ou telha de barro. As
casas possuem poucas divisões internas, com dois ou três vãos e cozinha na parte de
trás, pois ainda existem muitos fogões a lenha na região; os banheiros são construídos
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numa casinha a poucos metros da habitação com uma fossa negra, espécie de vão
cavado abaixo do banheiro onde os dejetos são acumulados e frequentemente
recobertos com areia.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.2/01 - Habitação em madeira.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.2/02 - Habitação em taipa (ou pau-a-pique).
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Na nucleação há uma casa de farinha comunitária, um campo de futebol e uma
estrutura de barracão comunitário que é utilizado também por outras nucleações para
festividades (Foto 7.4.3.3.2.7.2/03).
Uma peculiaridade da área é a Associação Comunitária formada pelas nucleações
Igarapé Preto, Jesus te Ama, Maruim e Maloquinha Dois. Esse grupo promove o Fest
Mandioca, evento que movimenta e divulga a principal atividade econômica do local, a
farinha.
Foi identificada uma igreja da Congregação Cristã do Brasil e muitas famílias
frequentam o templo (7.4.3.1.5.2.7.2/04). Pertence a esta igreja um grupo coeso e
influente na nucleação.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.2/03 - Barracão do Fest Mandioca.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 7.4.3.1.5.2.7.2/04 - Igreja da Congregação Cristã do Brasil.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Não existe ponto comercial na nucleação e a atividade econômica predominante é a
produção e comercialização de farinha. A marca Pingos de Ouro é produzida nas
nucleações associadas citadas anteriormente.
Foi observada a presença de gado na área que, segundo informação dos moradores,
não é em grande quantidade, serve para emergências e só é comercializado numa
necessidade de doença ou quando ocorre algum problema na comercialização da
farinha ou nas plantações de mandioca. O leite retirado das vacas é utilizado para
consumo próprio e a fabricação de queijos também se destina apenas para consumo
dos proprietários.
7.4.3.1.5.2.7.2.1 Histórico de formação
O nome Igarapé Preto foi escolhido porque a água que corre no igarapé é escura.
Esse igarapé com água sempre fria, rodeado de mata e de pedras no fundo, foi
durante muitos anos o único acesso à comunidade, já que as estradas eram
inexistentes. A atividade de pesca também acontece no igarapé, para consumo das
próprias famílias.
Por meio de entrevistas buscou-se o registro da formação da nucleação. Os
moradores apontaram a existência de indígenas na área, mas não souberam
identificar nenhuma aldeia nas proximidades. Sabem que no auge do ciclo da borracha
havia seringueiros que extraiam o látex na área. Ainda hoje é possível encontrar
alguma seringueira com marcas de extração. A entrevistada citou que “ouviu falar” de
alguns moradores que trabalharam na seringa e fabricavam balsas para vender em
Santarém.
Outra explicação para o surgimento da nucleação vem da presidente da associação
que relatou que não havia ninguém na área e seus tios, sabendo da existência de
terras sem proprietários, se apropriaram de pequenos sítios a cerca de 30 anos atrás.
Posteriormente o INCRA legalizou as terras e concedeu os títulos de propriedade aos
moradores residentes. Segundo informações coletadas nas entrevistas, a nucleação
não faz parte de nenhum projeto de assentamento do INCRA.
Dos primeiros habitantes, muitos venderam seus lotes por falta de infraestrutura para
transporte do que produziam. A nucleação era isolada, sem acesso por estradas e o
único acesso existente era por meio de barcos, nos períodos de enchente. No período
das secas, o nível da água do igarapé diminuía bastante e a população se deslocava a
pé por grandes distâncias até encontrar águas mais profundas para a navegação das
pequenas embarcações que, na época, serviam como único transporte.
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Atualmente dois grupos familiares habitam o local: o grupo formado por fiéis da
Congregação Cristã do Brasil, que não participa do Fest Mandioca nem das atividades
da associação de moradores; e o grupo católico que participa da associação plantando
mandioca e fabricando a farinha.
Segundo moradora, algumas famílias maranhenses que ocuparam inicialmente a
nucleação se mudaram para Cupari (município de Aveiro) e, ainda, que a área era
indígena, mas explicou que nunca encontrou nenhum vestígio. Citou uma senhora que
no passado encontrara objetos indígenas.
7.4.3.1.5.2.7.2.2 Infraestrutura e equipamentos públicos
A população de Igarapé Preto se desloca internamente a pé, a cavalo ou por meio de
motos. Para outras localidades utilizam barcos, voadeiras, carros e motos. Não há
transporte coletivo e existe um carro que faz frete quando requisitado. Há outro carro
que faz o transporte por R$ 50,00 partindo do Km 11, os moradores têm que se
deslocar até lá para utilizar o transporte.
Para a cidade, carros particulares fazem o frete; para levar, esperar e trazer de volta o
preço varia entre R$ 300,00 e R$ 400,00. Por esse motivo os moradores com menor
poder aquisitivo só se deslocam até a cidade em caso de urgência.
“Uma amiga levou uma picada de cobra, não teve dinheiro pra
frete, ficou toda inchada mas sobreviveu, foi Deus... cobra derruba
boi”. (Moradora, jan/2013)
Não existe um sistema de abastecimento de água para as moradias, cada domicílio
utiliza-se de poços ou cacimbas abertos pelos próprios moradores.
Não há energia elétrica nas ruas e casas, alguns poucos moradores adquiriram
geradores de energia a combustível para ligar televisões e lâmpadas por períodos
curtos, normalmente no início da noite.
Para a destinação dos esgotos domésticos existem, na maioria das casas, fossas
individuais do tipo fossa negra, instaladas abaixo do banheiro externo.
Não há rede de telefonia e celulares funcionam precariamente. “Não pega todo dia”,
conforme um morador.
Não há nenhuma forma de coleta pública de lixo. Os resíduos sólidos são
habitualmente queimados e, quando orgânico, o lixo é enterrado ou consumido por
alguns animais como galinhas e porcos.
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A nucleação carece de equipamentos de educação e de saúde.
A assistência em saúde é precária na nucleação, pois além de não haver posto de
saúde, não há qualquer tipo de infraestrutura que possa garantir algum atendimento.
Quando necessário, recorrem ao posto de saúde nas comunidades vizinhas.
“Saúde tem que recorrer a Deus, com as motos hoje em dia
levam em motos. Antes não.” (Moradora, jan/2013).
O posto referência de São Luiz do Tapajós e os postos e hospitais de Itaituba atendem
aos moradores de Igarapé Preto e vizinhança.
Os fiéis da Congregação Cristã do Brasil podem fazer tratamento de saúde em
Santarém, onde há uma casa de apoio que recebe evangélicos de toda a região de
Trairão e Itaituba. Em Igarapé Preto, por exemplo, há uma moradora evangélica que
faz tratamento regular no hospital de Santarém.
Há uma movimentação da comunidade evangélica para a construção de uma sala
para atendimentos médico e dentário, porém não há data prevista para sua
construção.
Aparentemente as condições de saúde da população são boas e não há registro de
dengue, hepatites e de outras doenças infectocontagiosas, mas a malária é endêmica
nessa área. Como não há moradores trabalhando no garimpo, a malária que é trazida
do garimpo não ocorre na nucleação.
Não há escola em Igarapé Preto, a escola antes existente foi demolida num conflito de
posse de terra. Os motivos que levaram à demolição da escola não ficaram claros nos
depoimentos. Com isso muitos habitantes levaram seus filhos para Itaituba ou
nucleações vizinhas. As crianças que permanecem em Igarapé Preto estudam em
Ypiranga II, com dificuldade no inverno por causa dos acessos. As poucas crianças da
nucleação vão a pé ou de bicicleta para a escola.
7.4.3.1.5.2.7.2.3 Organização social
A nucleação Igarapé Preto, com suas vinte casas, está dividida basicamente em dois
grupos: evangélicos e católicos, como citado anteriormente. O grupo formado por fiéis
da Congregação Cristã do Brasil elegeram um presidente e atuam organizando
apenas reuniões religiosas. O outro grupo faz parte da Associação Comunitária de
Igarapé Preto que abrange algumas nucleações vizinhas.
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Este grupo formado pelas nucleações Igarapé Preto, Jesus te Ama, Maruim e
Maloquinha Dois criou uma cooperativa para plantio da mandioca, fabricação e
comercialização de farinha. Eles mantêm estruturas menores na nucleação e uma
farinheira mecanizada em Itaituba, para a comercialização da farinha Pingo de Ouro.
A associação comunitária tem um papel importante na divulgação da farinha
produzida. O grupo mantém contato com órgãos federais e estaduais como SEBRAE e
EMATER para aperfeiçoamento do produto.
Foram citados leves conflitos ocorridos há 8 anos quando da chegada das famílias que
hoje lideram a associação de moradores. Os limites das propriedades não estavam
bem definidos e os entrevistados, fiéis da congregação, se sentiram prejudicados com
a chegada dos novos moradores.
“Quando ela comprou o lote, invadiu a área pública da
comunidade, fizeram curral de gado. Antes era uma comunidade...
A dificuldade da comunidade... É uma guerra que a gente tem...
uns lutam ao bem de todos mas... tem sempre uns que lutam
contra mas não sei como é o negócio...” (Moradora antiga,
jan/2013)
Outra história é contada pelo grupo de moradores que adquiriu as terras, pois dizem
que os fundadores da comunidade foram seus parentes e que sempre se sentiram
pertencentes ao local. Observaram que durante um tempo as famílias evangélicas
quiseram trocar o nome da nucleação, o que não foi aceito pela maioria.
A presidente da associação, D. Cleanes, desempenha um importante papel na
organização social e econômica da área. Ela comanda a cooperativa responsável pela
Farinha Pingos de Ouro, negocia pessoalmente com os órgãos públicos os convênios,
empréstimos e capacitações, além de auxiliar os pequenos agricultores nas suas mais
diversas necessidades.
A presidente explicou que, ao chegar à nucleação, havia os mais diversos conflitos,
não se sabia onde seria a escola, existia um movimento para modificar o nome da
comunidade, não havia estradas e as pessoas viviam em más condições. Segundo a
entrevistada, após a formação da associação, estradas e ramais foram abertos e os
moradores começaram a produzir, juntos, o que hoje é a marca da farinha.
Nos relacionamentos profissionais, a Associação Comunitária trabalha para melhorias
do grupo. A presidente disse que quando assumiu conseguiu financiamento para
alguns moradores.
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“Financiamento no banco do Amazonas, 14 pessoas financiadas,
e vai mais com 5. Pra vacas e mandioca.” (Presidente da
Associação, jan/2013)
7.4.3.1.5.2.7.2.4 Atividades econômicas
A principal fonte de renda da população provém da produção de farinha. Conforme já
mencionado, a associação produz a farinha Pingos de Ouro; a presidente cita a área
como maior produtora de farinha da região. Com apoio do SEBRAE, SENAR,
EMATER e outros órgãos federais e estaduais, houve cursos de capacitação e o
contato com os órgãos é permanente para aperfeiçoamento da produção.
“O SEBRAE ajuda a comunidade, é parceiro, deu consultoria... a
associação é privilegiada, sempre consegue apoio,” (Presidente da
associação comunitária, jan/2013)

A farinha Pingos de Ouro é uma marca reconhecida na região e, para melhor
divulgação, uma farinheira da associação está instalada em Itaituba, no parque de
exposições, onde a farinha é feita na hora e comercializada o ano inteiro (Fotos
7.4.3.1.5.2.7.2.4/01 e 7.4.3.1.5.2.7.2.4/02).

Foto 7.4.3.1.5.2.7.2.4/01 - Caminhão da cooperativa.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

O evento Fest Madioca, que é recente na área, foi criado para divulgar a produção e a
marca da farinha. Nas duas últimas festas houve a presença de grupos musicais e
eleição da Rainha do Festival.
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O evento foi amplamente divulgado nos municípios de Itaituba e Trairão e a marca
Pingos de Ouro procura divulgar seu trabalho em jornais, revistas e internet (inclusive
com perfil no Facebook.)22

Foto 7.4.3.1.5.2.7.2.4/02 - Farinheira mecanizada - parque de exposições em Itaituba.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A população que não pertence à associação também vive da farinha. Cada casa tem
sua farinheira e a produção é pequena (Fotos 7.4.3.1.5.2.7.2.4/03 e
7.4.3.1.5.2.7.2.4/04). Segundo moradora, eles guardam a produção em casa até
juntarem uma quantidade suficiente que valha a pena pagar o frete para levar para a
cidade.
“Não tem carro de linha, vão lá no Km11, quando tem produção
suficiente.” (Moradora, jan/2013)
O preço médio praticado é de R$ 13,00 o litro da farinha. O saco contém até 70 litros.
Quando a produção chega a 6 ou 7 sacos, é levada para comercialização nas feiras
livres em Itaituba, sendo vendida diretamente aos consumidores.

22

Sobre o evento uma matéria divulgada no site da Rede Globo G1. Globo.com em 2012 dizia: “A Emater considera a
mandiocultura uma maneira de diversificar a produção das famílias agricultoras que, em sua maioria, se dedicam às
pecuárias de leite e corte. Neste evento, o público vai contar com palestras promovidas pela Emater e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), além de atividades culturais que envolvem torneios de pesca, de futebol, de
descasca de mandioca, apresentação de grupos de dança e escolha da Miss Fest Mandioca”.
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Foto 7.4.3.1.5.2.7.2.4/03 - Forno de farinheira familiar.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 7.4.3.1.5.2.7.2.4/04 - Família descascando mandioca, na casa de farinha.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Além da farinha as famílias mantêm roça (mandioca, feijão, arroz) para subsistência e
alguns têm gado. Sabe-se que existem proprietários com grande rebanho bovino, mas
que não moram na nucleação. Os moradores de Igarapé Preto criam pouco gado, que
é vendido quando a produção da farinha é pequena ou no caso de emergências, como
doença de algum familiar; também produzem queijo para consumo próprio. Além do
gado, criam pequenos animais como galinhas, guinés e burrinhos e cavalos para o
trabalho.
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7.4.3.1.5.2.7.2.5 Aspectos populacionais
A precariedade da assistência pública fez com que mulheres ou famílias inteiras
saíssem da nucleação, principalmente quando as crianças chegaram à idade escolar.
Atualmente a população residente não é a mesma de origem e é formada basicamente
por duas grandes famílias que totalizam 20 núcleos familiares.
A origem da população é majoritariamente de maranhenses e cearenses que
chegaram ao local em busca de terras para agricultura.
A distância dos centros urbanos e o isolamento levaram à conformação de uma teia de
relações entre as famílias moradoras na nucleação e, ao longo do tempo, foram se
consolidando os casamentos entre esses grupos familiares. Mas, com a saída de
famílias para outros locais em busca de equipamentos públicos de saúde e educação,
essa teia de relações passou a abranger uma área maior, o que vem se refletindo nos
arranjos familiares com pessoas de nucleações vizinhas.
É clara a divisão de relacionamentos entre os dois grupos citados e a comunidade
evangélica se mantém unida, com atividades próprias. Os casamentos civis são
obrigatórios para os fiéis, ou não há batismo na congregação, ato que já não se
mantém constante entre os demais.
“...antes todo mundo tinha que casar... Se roubasse a filha dos
outros tem que casar”. (Moradora, jan/2013)
Em decorrência da Associação Comunitária, há fluxo de relações com as nucleações
vizinhas que fazem parte da cooperativa. Os moradores se unem para melhorias na
produção da farinha, para festividades e ajuda mútua.
“A vida deles do Maruim é muito difícil. A defesa civil já distribuiu
cesta básica, colchões, roupas... Tem gente muito pobre, onde as
crianças passaram margarina no cabelo, pois não conheciam e
pensavam que era creme. Durante um tempo demos apoio com
presentes para as crianças... É difícil chegar no Maruim de rio
também, só entra com quem conhece.” (Morador de Igarapé
Preto, jan/2013)
7.4.3.1.5.2.7.2.6 Práticas culturais
O evento Fest Madioca, que é recente na área, foi criado para divulgar a produção e a
marca da farinha. Nas duas últimas festas houve a presença de grupos musicais e
eleição da Rainha do Festival.
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Sobre o Fest Mandioca de 2012, a organizadora do evento, D. Cleanes, explicou que
houve prejuízo e os organizadores tiveram que arcar com as despesas do grupo
musical e do som eletrônico.
Os índios Munduruku, que habitam terras próximas, também participam da festa; na
última eleição da rainha da festa havia uma índia entre as candidatas.
Como a nucleação é pequena não existem outras festas além das poucas festividades
religiosas organizadas pela Congregação Cristã do Brasil no período natalino.
Batizados e casamentos também são comemorados.
Sobre a organização social da congregação, uma moradora explicou que os “irmãos”
são unidos e, “a renda da coleta é para necessidades dos colegas sem dinheiro.
Ninguém ganha e tem que ter trabalho, mesmo o ancião. Não tem dízimo”. Os cultos
acontecem duas vezes por mês, pois o cooperador (figura do pastor ou padre) não
reside em Igarapé Preto.
7.4.3.1.5.2.7.2.7 Relações com ambiente e em especial com recursos hídricos
Apesar de a vida da nucleação girar em torno da farinha, a relação com o igarapé que
dá nome à nucleação e com o rio foi abordada nas entrevistas.
Os moradores relataram a importância do rio para a pesca e a beleza do igarapé
Preto. Alguns moradores antigos utilizam o rio para transporte e mantêm susa
rabetinhas ancoradas no igarapé.
A presidente da Associação Comunitária fez referência a diversos locais próximos à
nucleação, de importância ambiental. Citou lagos que se formam na nucleação de
Maruim onde aparecem enormes quantidades de pirarucus, a praia de verão de
Maloquinha Dois com 1 km de extensão e o Campo dos Perdidos.
7.4.3.1.5.2.7.3 Baixão Bonito
A nucleação Baixão Bonito está localizada no município de Itaituba, o acesso se dá
por um ramal que sai da vicinal 15. Para se chegar à vicinal, a estrada principal é a
BR-163. As vias secundárias não são pavimentadas e, no período das chuvas, a
passagem se torna prejudicada em função dos atoleiros.
O igarapé mais próximo é o Ypiranga que, por ser navegável, foi o único acesso às
nucleações da região até a década de 1980, época em que foram abertos os primeiros
ramais (Figura 7.4.3.1.5.2.7.3/01).
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Apesar de pertencer ao município de Itaituba, os moradores utilizam prioritariamente
os serviços de Trairão, por ser a sede municipal mais próxima e de mais fácil acesso.

Figura 7.4.3.1.5.2.7.3/01 - Croqui da nucleação.

Baixão Bonito, assim como outras sete nucleações, pertence ao Projeto de
Assentamento – PA Ypiranga, realizado pelo INCRA, e a história de vida de seus
moradores está diretamente ligada à forma de implantação desse PA
A nucleação não possui desenho regular de ocupação de lotes e a delimitação das
terras e disposição das habitações foram realizadas pelos próprios moradores. As
casas estão localizadas em dois pequenos núcleos, de um lado e de outro da estrada;
na margem da via se localizam algumas residências, o barracão comunitário (Foto
7.4.3.1.5.2.7.3/01) e a igreja.
A nucleação é formada por aproximadamente 60 casas23, segundo o presidente da
Associação dos Moradores, das quais cerca de 10 encontram-se desocupadas. As
casas estão afastadas umas das outras e não obedecem a um desenho definido de
arruamento. A maioria das casas apresenta estrutura e fechamento em alvenaria
(Foto 7.4.3.1.5.2.7.3/02), existindo também construções em taipa (pau a pique) e

23

Os quantitativos das habitações foram informados pelos moradores, o que ocasionou, em alguns locais, dados
diferenciados. No Caso de Baixão Bonito obteve-se em uma entrevista o número de 50 habitações e em outras 60
habitações.
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madeira. Ainda segundo o presidente da associação, existem algumas poucas casas
fechadas (Foto 7.4.3.1.5.2.7.3/03), cujo número ele não soube informar.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.3/01 - Barracão da comunidade.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.3/02 – Habitação em alvenaria
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.2.7.3/03 - Habitações fechadas, construídas pelo INCRA.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A nucleação não possui posto de saúde e para consultas médicas e atendimentos de
urgência a população se desloca para o município de Trairão
Existe uma escola de ensino fundamental até a 4ª série que utiliza o barracão da
comunidade para as aulas.
A nucleação é servida por uma igreja, Congregação Cristã do Brasil, que está sendo
erguida com apoio da população (Foto 7.4.3.1.5.2.7.3/04). A comunidade católica
nunca se posicionou para a construção de uma igreja.
As atividades de lazer compreendem os torneios futebolísticos que são realizados no
campo de futebol. Segundo moradores as únicas atividades festivas na nucleação são
as comemorações da pequena escola.
O barracão comunitário é o espaço coletivo onde ocorrem as reuniões e as aulas, uma
vez que não há sede para a escola. Nesse espaço social acontecem as festividades
da escola. As manifestações culturais como, por exemplo, as festas juninas não são
realizadas porque muitos moradores são vinculados à Igreja Cristã do Brasil que não
permite a realização de tais festas.
Como não há estabelecimento comercial em Baixão Bonito, os moradores se dirigem
preferencialmente a Trairão para compras.

VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 240
Revisão: 0

Foto 7.4.3.1.5.2.7.3/04 - Igreja em construção e residência.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.2.7.3.1 Histórico de formação
A formação de Baixão Bonito está ligada diretamente a uma família que ocupou a área
na década de 1980. Os fundadores da localidade são da família de Isaque Hemiliano
do Nascimento, que chegou jovem ao local, com seus 11 irmãos e seus pais.
O pai, sr. Valdeco, que era agricultor desde a infância, viu a necessidade de adquirir
terras que comportassem seus doze filhos. Família originária da Paraíba, eles saíram
em busca de trabalho e se mudaram para Imperatriz, no estado do Maranhão. Viviam
da agricultura, mas as condições precárias da cidade forçaram a saída da família
depois de cerca de 15 anos.
O espírito do pai, de “experimentar o novo”, e as dificuldades financeiras levaram a
família a buscar trabalho fora de Imperatriz. O pai sozinho sustentava toda a família e
surgiu a necessidade de trabalho para os filhos já crescidos.
Do Maranhão, sr. Valdeco foi para o garimpo de Serra Pelada com seus três filhos
mais velhos, com respectivamente 19, 16 e 15 anos.
“A gente trabalhou uns cinco a seis meses no garimpo de Serra
Pelada, aí o garimpo fechou... infelizmente naquela época que a
gente esteve lá já foi quando o garimpo já não estava rendendo
mais... estava havendo muito acidente na época, muita gente
VOLUME 17
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 241
Revisão: 0

morreu com aquele desabamento de barreira daqui, barreira dali,
eu mesmo vivenciei isso... o garimpo fechou e a gente voltou para
a cidade de Imperatriz novamente”. (Isaque, jan/2013)
“Em termo de ouro a gente não conseguiu porque em Serra
Pelada o procedimento era o seguinte: quem trabalhava na
porcentagem, se o barranco produzisse o camarada tinha aquela
porcentagem, se o barranco não produzisse o camarada não tinha
nada, praticamente ele estava trabalhando só pela comida... eu
não cheguei a trabalhar na porcentagem até porque eu não podia,
como eu era de menor os camarada não me aceitavam porque
não podiam me registrar...eu trabalhava na produção, eles
pagavam por pá de terra...só que a diária era boa, eu lembro que
na época eu trabalhei numa oficina de bicicleta o cara me pagava
7 reais (cruzeiros) por semana, isso na cidade, quando eu cheguei
pro garimpo eu produzia em torno de 12, 15, 20 (cruzeiros) por dia
então verdadeiramente, quando a gente chegou lá a gente viu
apesar do perigo, do risco que a gente corria era muito vantajoso.”
(Isaque, jan/2013)
Quando o garimpo de Serra Pelada fechou o pai, que já havia conhecido Itaituba
quando era caminhoneiro, decidiu se mudar com toda sua família para o município em
busca de terras e trabalho no garimpo.
Sobre as diferenças entre os garimpos de Serra Pelada e o de Itaituba o ex-garimpeiro
relatou que em Serra Pelada a terra era seca e se “escavava para retirar ouro”, ele
descia até 190 metros de profundidade em escadarias e plataformas e os homens
desciam e subiam com pesadíssimos sacos nas costas. Sobre o tipo do ouro, ele falou
que “era laje de ouro, teve barranco que deu laje.”
O garimpo da região de Itaituba era diferente, resumidamente ele explicou que na
época que a família chegou o processo era: “passa uma grotinha, com 2 motores e
duas bombas, que bombeavam para uma caixa”. Os garimpeiros trabalhavam numa
área de aproximadamente 1 m² durante 4 a 6 dias, depois o material colhido ia para o
“concentrador” para ser “resumido”, esse material era lavado com azougue para
extração do pó de ouro. “Hoje em dia o garimpo é diferente, com grandes balsas
fazendo a extração do ouro”, diz Isaque.
A família, que chegou a Itaituba em 1987, trabalhou entre 4 e 6 anos no garimpo e um
dos maiores motivos que levou ao abandono do serviço foi a malária que na época
“matava muita gente”.
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“Eu saía daqui da cidade pra ir pro garimpo, quando eu
embarcava no avião aqui, que eu descia lá no garimpo, parece
que a malária tava me esperando, né... eu verdadeiramente não
tive muita sorte..O garimpo era no manual e se trabalhava na
porcentagem e o patrão não tinha responsabilidade com os
garimpeiros... mas nós tinha saudade de morar no interior, o
garimpo era muito bom mas se morria muito de malária (Isaque,
jan/2013)
A família chegou a tirar 100 gramas de ouro, mas como o acordo com o patrão era
porcentagem por ouro retirado, pouco lhes restava.
“o acordo era de que o dono ficava com 70% da produção e os
30% restantes era dividido pelos homens que trabalhava no local”,
(Isaque, jan/2013)
As despesas eram por conta do patrão e sempre havia a figura da cozinheira do
garimpo, que era paga pelos garimpeiros ou pelos patrões, dependendo do porte e do
tipo de acordo firmado. A moeda que se utilizava no garimpo era ouro, a cozinheira,
por exemplo, ganhava de 20 a 30 gramas de ouro por mês.
Segundo o entrevistado, a família de agricultores tinha saudade de morar no interior. O
irmão que trabalhou no garimpo e depois ocupou terras, hoje “tem lojas na cidade,
mas gosta de viver no mato”.
Enquanto os homens mais velhos estavam no garimpo, o restante da família ficava na
área escolhida pela família para morar. O Sr. Valdeco ao chegar à região procurou
terras na rodovia Transamazônica e na estrada do Pimental, mas não achou
“colocação” (termo utilizado pelo entrevistado).
Sabendo de uns poucos moradores (quatro casas) na nucleação que hoje se chama
Açaituba, a família veio conhecer a área. Na época, percorreram uma região que
estava completamente desabitada e resolveram aí se instalar. Em 1986 o pai visitou a
área e em 1987 fez uma pequena abertura na floresta e começou a construir sua casa.
O nome da nucleação foi dado pelo sr. Valdeco que, ao chegar ao ponto mais alto,
avistou uma espécie de “baixão” entre duas montanhas, com cerca de 5 km de
extensão, que foi batizado Baixão Bonito.
Assim, o pai fundou a nucleação e se apropriou de 1.300 hectares, demarcando 100
hectares para cada filho e 100 hectares para ele. Em 1988 outras famílias também
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construíram na área, aproximadamente 30 famílias acompanharam a família de sr.
Valdeco na ocupação.
Com as famílias instaladas os moradores sentiram a necessidade de organização,
neste momento decidiram registrar a comunidade e “batalhar” por escolas, estradas,
posto de saúde etc.
Em 23 de janeiro de 1993 a comunidade foi registrada em cartório, numa negociação
que os entrevistados não souberam detalhar. Nessa época as famílias já trabalhavam
exclusivamente com agricultura e iniciavam criação de animais. O PA Ypiranga ainda
não existia.
O processo de legalização (aceitação das famílias na área pelo INCRA) foi demorado,
pois a área já havia sido demarcada pelo órgão anteriormente e foram necessárias
várias negociações e visitas dos funcionários do INCRA para a garantia de que a terra
não era habitada e autorização para o trabalho na área. Segundo moradores nunca
houve conflito entre os habitantes nem com o Estado, todo o processo de legalização
da terra ocorreu pacificamente.
Depois de criada a comunidade, os moradores trabalharam na construção de
caminhos para o escoamento da produção; como não havia estradas, toda a produção
da agricultura era levada em burros até o rio Itapacurazinho, para de lá ser levada de
barcos para a cidade, para ser comercializada.
“Eu não gosto nem de lembrar, era um dia pra ir e voltar, 5 a 6
animais, a gente saía, chegava no rio de 11h, arriava, dava um
tempo pros animais descansarem e voltavam, até as 4, 5 horas da
tarde.” (Isaque, jan/2013)
Atendendo aos pedidos dos agricultores, 5 anos após a ocupação da área, a prefeitura
instalou uma balsa manual que era movimentada pelos agricultores por meio de cabos
de aço, para travessia do rio Itapacurazinho e posterior escoamento por terra.
Em 1997 os agricultores, com comunidades dos quilômetros 10, 15, 20 25 e 30,
fizeram um movimento junto ao Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
com acampamentos na estrada e na sede do INCRA, para apoio à agricultura. No ano
1998 foi criado o PA Ypiranga.
Segundo agricultores, havia uma “pregação” do governo que os assentados
receberiam financiamentos e auxílio técnico para a agricultura. Na época eram
liberados R$1.200,00 para instalação, incentivo chamado de fomento; R$2.500,00
para a construção da habitação e carta de crédito com juros baixos, de 1 a 1,5%. As
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estradas e a infraestrutura seriam implantadas pelo governo. O dinheiro saiu, porém a
infraestrutura não.
Nas negociações com o governo foram liberadas as verbas apenas para a construção
de 152 habitações, mas que não poderiam ser construídas, pois não havia estrada de
acesso. Desta forma o assentamento ficou inviável, não podendo ser concretizado.
Para resolver o problema os assentados utilizaram 50% do fomento recebido para a
compra de um Trator D6 de esteira que foi utilizado para a abertura das estradas.
Algumas dessas casas nunca foram habitadas, pois os moradores alegam que foram
mau construídas e não oferecem segurança estrutural.
“Infelizmente é uma realidade que a gente vê hoje, pra nós que
somos residentes do PA Ypiranga, infelizmente o PA Ypiranga pra
nós hoje só existe no papel, ou seja, no que diz respeito a
políticas públicas, né, por parte do governo federal, o PA Ypiranga
só existe no papel.. a pregação do governo federal é muito bonita,
isso no discurso, tá, na prática é totalmente diferente...” (Isaque,
jan/2013)
O PA Ypiranga abrange cerca de 7 comunidades e tem capacidade para 320 famílias.
Foram assentadas pelo INCRA 317 famílias.
Não foram encontrados registros de atividades de extração de látex, nem da existência
de aldeias indígenas na área de Baixão Bonito.
7.4.3.1.5.2.7.3.2 Infraestrutura e equipamentos públicos
A nucleação carece de um sistema de abastecimento de água e não há nenhum poço
coletivo que venha fornecer água de qualidade para as residências; cada habitação
tem poço particular. A rede de energia elétrica abrange apenas parte da nucleação e
poucas casas possuem gerador de energia próprio.
Não há rede coletora pública de esgotos para a destinação dos efluentes domésticos.
As casas possuem banheiro, na sua maioria externo, com fossas negras. As águas
servidas do interior da moradia e da cozinha são lançadas no quintal das residências.
Os resíduos sólidos produzidos são habitualmente queimados, pois não há coleta
pública de lixo.
A comunidade carece de rede de comunicação telefônica, só havendo cobertura de
celulares em alguns pontos.
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Não existe transporte coletivo para a nucleação, um morador faz o transporte com um
caminhãozinho uma vez por semana para Trairão. No caso de emergências podem-se
utilizar, mediante pagamento de frete, os serviços de transporte do morador. Para
deslocamentos internos são utilizados cavalos, cada família tem seus cavalos e as
motos começam a aparecer em algumas casas.
Não há posto de saúde em Baixão Bonito, o que obriga a população a buscar
atendimento em outra localidade. Embora situado em território de Itaituba, os doentes
são tratados em Trairão. A nucleação conta com os serviços de Agente Comunitário
de Saúde na área, porém no momento da entrevista foi informado que estavam sem o
profissional, que havia pedido transferência. A prefeitura não dispunha de profissional
para substituição.
Os moradores informaram que a população é saudável e apenas gripes e resfriados
são comuns. A malária que já assolou a região, hoje não mais existe uma vez que,
segundo os moradores, eles não utilizam com frequência o rio nem vão mais aos
garimpos.
Com relação a equipamento de educação, este sempre foi um problema para os
moradores de Baixão Bonito, pois nunca houve sede para a escola e os alunos
sempre ocuparam instalações adaptadas e provisórias. Durante alguns anos houve
dois lugares para o ensino, inclusive com aulas para alfabetização de adultos, a
Escola Juscelino Kubitschek e a Escola Água Viva que se instalaram precariamente.
Atualmente apenas a Juscelino Kubitschek funciona no barracão da associação,
atendendo alunos da 1ª à 4ª série do ensino fundamental.
A falta de escola estruturada foi um dos motivos citados para o abandono de algumas
propriedades. Para não deixar a terra e proporcionar educação para os filhos, algumas
famílias passam a semana na cidade e os finais de semana nos sítios.
7.4.3.1.5.2.7.3.3 Organização social
A sociedade civil organiza-se a partir da Associação Comunitária Baixão Bonito que
atualmente possui 40 associados. O presidente da associação é também delegado do
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais com sede em Itaituba. Os
moradores do PA Ypiranga se unem para solicitar apoio para a agricultura ou
infraestrutura urbana. Não há outro tipo de associação da sociedade civil na nucleação
O INCRA é órgão responsável pela área, porém os moradores relataram que desde
2006 não conseguem nenhum tipo de apoio governamental e um dos principais
motivos citados é a troca frequente da direção do INCRA em Santarém. Assim, as
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ações acordadas em reuniões não são reconhecidas pelos sucessores na direção. De
acordo com um agricultor, a direção do INCRA em Santarém foi substituída sete vezes
nos últimos quatro anos.
Outra hipótese levantada pelo morador é a de que o governo não se interessa em
apoiar investimentos na área por causa da preservação da Amazônia, assim se torna
inconcebível o fomento da agricultura na região.
Por pertencerem a um projeto de assentamento de cunho federal, os moradores
alegam que não podem receber recursos do estado do Pará nem da prefeitura, com
isso não podem trabalhar com a EMATER nem acessar as vantagens do Programa
Terra Legal. Outro problema apontado é a ação do IBAMA na área com controle de
desmatamento e queimadas. Em relação às queimadas foi alegado que os agricultores
não conhecem outras formas de manejo da terra e a falta de apoio técnico piora ainda
mais a situação dos assentados.
7.4.3.1.5.2.7.3.4 Atividades econômicas
Atualmente a vida econômica da nucleação está voltada para a criação de gado e
agricultura. Com todos os problemas citados, os moradores com o passar dos anos
começaram a criar gado em substituição à agricultura.
A agricultura já foi bastante lucrativa, alguns produtores chegaram a colher 300 cachos
de banana de uma só vez, afirma um entrevistado. Hoje em dia, com a fiscalização
mais presente e a proibição de queimadas a produção diminuiu, os agricultores
alegam falta de apoio governamental para novas técnicas de agricultura, como a
familiar sustentável.
O arroz, o feijão e a farinha são comprados pelos moradores para consumo familiar.
Um agricultor explicou que ainda consegue plantar ½ hectare a 1 hectare de mandioca
e milho. Como não há mecanização na agricultura existe dificuldade no plantio das
áreas de encosta.
Segundo informações prestadas pelos entrevistados, quem não tem gado não
consegue sobreviver. As criações, que vão de 60 a 800 cabeças de gado para corte,
normalmente são comercializadas de acordo com as necessidades de cada família,
sendo vendidas para pagar as despesas. O gado é vendido vivo para frigoríficos em
Itaituba.
Atualmente alguns agricultores estão cultivando laranja e esperam a primeira safra
para avaliar a viabilidade técnica dessa cultura.
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Não há indícios de atividades recentes de madeireiros, nem de existência de ouro na
nucleação assim como em todo o PA Ypiranga. Alguns moradores foram procurados
por empresas para testes no solo, mas se negaram a iniciar as pesquisas, pois
argumentam que o subsolo não é propriedade deles e não querem movimentações de
estranhos na área.
Em síntese, denota-se que alguns moradores da nucleação, que se formou para a
agricultura, não se sentem à vontade em falar sobre a criação de animais. As questões
e reivindicações que surgiram nas entrevistas estavam sempre voltadas à
mecanização e apoio para a agricultura.
7.4.3.1.5.2.7.3.5 Aspectos populacionais
Em Baixão Bonito há cerca de 50 famílias residentes atualmente, alguns antigos
moradores se mudaram para a cidade em busca de educação para seus filhos.
A maioria da população é formada por migrantes do nordeste. A família fundadora veio
da Paraíba e com famílias de diversos locais formaram a comunidade.
Não há disparidade evidente entre as faixas etárias e sua distribuição é equilibrada.
Não se registra fluxo migratório para outros estados, o que ocorre são mudanças
temporárias para a cidade em busca de estudo para as crianças.
Os casamentos na maioria são informais e as famílias se mantêm unidas e não há
registro de conflitos familiares. Apesar da forte presença de famílias extensas,
registram-se vários arranjos familiares entre indivíduos dessas famílias com
moradores de áreas próximas.
7.4.3.1.5.2.7.3.6 Práticas culturais
A comunidade católica da nucleação não promove nenhum encontro e na evangélica,
que está construindo uma sede, os cultos acontecem na sede da associação uma vez
por mês. Na pequena escola são festejadas algumas datas cívicas e no dia das mães
e final do ano se promove algum festejo com a participação dos moradores.
7.4.3.1.5.2.7.3.7 Relações com o ambiente e em especial com recursos hídricos
Das entrevistas realizadas, pode-se depreender que os habitantes da nucleação têm
informações sobre o meio ambiente e a importância da região amazônica como um
todo, embora tenham citado que, ao chegarem na área, a floresta existia intacta e que
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foi toda desmatada para o assentamento se instalar. A agricultura já cedeu lugar ao
gado e os moradores confirmaram que o IBAMA faz controle da área.
Nas proximidades correm os igarapés Ypiranga e Jacundá. Como a formação do local
foi essencialmente de agricultores, os cursos d’água são pouco utilizados e não há o
hábito da pescaria. Um morador, entretanto, fez três pequenas represas para iniciar a
criação de peixes, que ainda está em fase de testes.
Uma narrativa bastante forte e nitidamente observada foi a relação com a terra. Os
agricultores valorizam a propriedade da terra e falam do prazer em morar nos sítios e
não na cidade. Algumas famílias têm casas na cidade, mas não se desfazem das
terras e frequentam-nas nos finais de semana.
7.4.3.1.5.2.7.4 Ypiranga I
A nucleação YPIRANGA I está localizada no município de Itaituba, o acesso se dá por
meio do ramal Norte Sul, sistema viário considerado secundário que dá acesso a
diversas nucleações (Figura 7.4.3.1.5.2.7.4/01). Como as demais vias secundárias,
este ramal não é pavimentado e, no período das chuvas, o fluxo de veículos se torna
demorado, em alguns pontos se formam poças e os carros sofrem atolamentos.

Figura 7.4.3.1.5.2.7.4 /01 - Croqui da nucleação.
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O igarapé mais próximo é o Ypiranga, que dá nome ao local e ao Plano de
Assentamento Ypiranga I que, com outras nucleações, pertence ao Projeto de
Assentamento – PA Ypiranga, implantado pelo INCRA a partir dos anos 1998.
A nucleação não possui desenho regular de ocupação de lotes e as casas são
localizadas em pequenos sítios, sem arruamento ou núcleo definido. Na margem da
estrada se localizam algumas residências e o barracão comunitário.
A nucleação é formada por aproximadamente 30 casas, segundo o vice-presidente da
comunidade. As casas estão afastadas umas das outras e não obedecem a um
desenho definido de arruamento. As casas apresentam estrutura e fechamento em
alvenaria, existindo também construções em taipa (pau a pique) e madeira (Foto
7.4.3.1.5.2.7.4/01 e Foto 7.4.3.1.5.2.7.4/02).
A comunidade não possui posto de saúde, os moradores se deslocam para Pimental,
Miritituba ou Itaituba para atendimento médico. O agente de saúde visita a
comunidade uma vez por mês.
Não existe escola em Ypiranga I, as crianças estudam na escola da nucleação
Jacundá.
As atividades de lazer compreendem os torneios futebolísticos que são realizados no
campo de futebol e a única festividade da nucleação, a festa de São João, é
comemorada no mês de agosto. Vale observar a ausência de uma Igreja Católica e a
presença de uma Igreja Evangélica.
O barracão comunitário é o espaço coletivo onde ocorrem as reuniões e a festa de
São João.
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Foto 7.4.3.1.5.2.7.4/01 – Residência em alvenaria
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.4/02 – Residências em madeira
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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7.4.3.1.5.2.7.4.1 Histórico de Formação
A formação da nucleação ocorreu após a ocupação das terras por famílias que vieram
do distrito de Miritituba em 1985. Segundo um morador, já existia o projeto de
assentamento do Incra abandonado, sem ocupação, sem estradas e com floresta
nativa.
Essas famílias que já moravam em Miritituba eram originárias do Maranhão (o
entrevistado veio com 13 anos) e do Piauí. Um dos moradores mais antigos afirma que
chegou ao Pará em 1975. As famílias vieram em busca de terras para a agricultura.
Os lotes da nucleação têm as dimensões de 20 a 22 alqueires. Segundo moradores,
os documentos não são definitivos e os processos de legalização não foram
esclarecidos.
“Nós temos todas as documentação... nós não temo os definitivo
porque a Funrrurópolis não tem título definitivo, tem a Terra Legal,
tem um tal do Car, tem num sei mais o quê, e aí nós temo toda a
documentação.” (Vice-presidente da comunidade, jan/2013)
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7.4.3.1.5.2.7.4.2 Infraestrutura e equipamentos públicos
A nucleação carece de sistema de abastecimento de água e não há poço coletivo que
venha fornecer água de qualidade para as residências; cada família tem seu poço. Os
moradores consideram a água dos poços de excelente qualidade.
Há rede de energia elétrica (Foto 7.4.3.1.5.2.7.4.2/01), mas os moradores reclamam
dos altos valores das tarifas. Numa pequena casa, sem geladeira e com apenas
televisão, aparelho de som e lâmpadas, as contas mensais variam de R$50,00 a
R$80,00. Nas casas mais equipadas chega-se a pagar R$280,00.
Não existe rede coletora pública de esgotos para a destinação dos efluentes
domésticos. As casas possuem banheiro, na sua maioria externo, com fossas negras.
As águas servidas do interior da moradia e da cozinha são lançadas no quintal das
residências.
A comunidade carece de comunicação, só há cobertura de celulares em alguns pontos
mais altos.
Não há transporte coletivo para a nucleação, um morador faz o transporte com uma
caminhonete. No caso de emergências podem-se utilizar, mediante pagamento de
frete, os serviços de transporte do morador. Para deslocamentos internos são
utilizados cavalos, bicicletas e motos.
Como a nucleação não dispõe de posto de saúde, os doentes são levados para serem
tratados em Pimental, Miritituba ou Itaituba. Um Agente Comunitário de Saúde, que
atende a região, visita Ypiranga I mensalmente. O ACS faz pesagem das crianças e
vacinação quando necessária.
Nos casos de emergência, os poucos moradores que possuem carro levam os
doentes para os postos de saúde situados nas localidades mais próximas. No caso
dos partos as mulheres, que fazem pré-natal fora de Ypiranga, combinam com os
vizinhos que possuem carro o momento de ir para Itaituba, onde são feitos os partos.
Normalmente as mulheres ficam nas casas dos parentes em Itaituba um pouco antes
de darem à luz, por precaução.
Os moradores informaram que a população é saudável e apenas gripes e resfriados
são comuns. A malária não ocorre com frequência, os registros são de pessoas que
contraíram fora e chegaram à nucleação.
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Em Ypiranga I também não há escola. Os alunos estudam na escola de Jacundá,
onde 2 professores ministram aulas para 42 alunos, dentre os quais estão diversas
crianças do PA Ypiranga.
A professora entrevistada explicou que os alunos que decidem continuar os estudos
precisam ir para escolas nas redondezas ou mesmo para Miritituba. Existe um ônibus
municipal que transporta alunos até a escola em Miritituba, cujo ponto de embarque é
no Km 15, sendo necessário que os adolescentes se desloquem a pé ou sejam
levados pelos pais que possuem algum meio de transporte, como motos, até o local.

Foto 7.4.3.1.5.2.7.4.2/01 – Vista do posteamento da rede de energia elétrica.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.2.7.4.3 Organização Social
A Associação de Moradores de Ypiranga I, em torno da qual se organizam, está sem
presidente que se mudou da localidade há cinco meses, contando apenas com vicepresidente. O mandato do presidente anterior expirou e a comunidade está se
reorganizando para as novas eleições que, embora estejam previstas, não há data
certa para ocorrerem. São registrados 30 a 32 sócios.
Por meio da associação, foi comprado um trator de esteira e maquinário para uma
farinheira coletiva. Algumas famílias utilizam esses equipamentos para a produção de
farinha.
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Segundo o vice-presidente a associação não está regularizada, há dívidas a serem
quitadas que serão resolvidas em breve. Foram citadas como algumas das vantagens
da regularização o auxilio às aposentadorias dos agricultores e financiamentos.
Alguns moradores são ligados ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
de Itaituba, porém os informantes não souberam especificar quantos e o tipo de
trabalho que desempenham. O que foi observado é que existem reuniões dos
agricultores com EMATER e bancos financiadores.
Os moradores do PA Ypiranga ainda se unem para solicitar apoio para a agricultura ou
infraestrutura urbana. A EMATER é presente na área, contrariamente ao afirmado em
Baixão Bonito; os agricultores citaram que existem programas desenvolvidos pelo
órgão, mas não souberam precisar os nomes e a frequência.
7.4.3.1.5.2.7.4.4 Atividades Econômicas
Atualmente a vida econômica da nucleação está voltada para a produção de farinha. O
plantio de outras culturas se apresenta como atividade secundária.
O gado está presente em pequena escala, porém alguns agricultores da nucleação
entraram no programa da bacia leiteira com apoio da EMATER e financiamento do
banco do Brasil.
Para a produção da farinha há uma farinheira mecanizada, que é utilizada por alguns
que se associaram para o fornecimento de farinha para a prefeitura de Itaituba, que
compra a produção para utilizar nas merendas escolares.
A nucleação já viveu do cultivo da melancia e do arroz, que hoje é importado do Mato
Grosso para toda a região de Itaituba e Trairão.
Foi entrevistado um agricultor pertencente à Associação de Moradores de Ypiranga I,
assim como ao grupo de produtores de farinha que abastece a prefeitura; questionado
sobre sua produção ele respondeu que vende 252 kg de farinha mensalmente,
explicou também que o preço do saco de farinha em 2012 era R$180,00, e que em
2013, com a mudança de gestão da prefeitura, o valor subiu para R$ 280,00.
Para assegurar a demanda, o agricultor subcontrata moradores da nucleação.
Algumas mulheres descascam a mandioca e dois homens torram e prensam a
mandioca.
O fornecimento da farinha para a prefeitura de Itaituba é feito por 14 agricultores, de
Igarapé Preto, Ypiranga I, Jacundá, entre outros.
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A respeito da presença de órgãos públicos na área, a EMATER foi citada como
importante parceira nos projetos da área. Além da iniciação no projeto da bacia
leiteira, técnicos da EMATER visitam frequentemente agricultores e desenham
projetos. Segundo um agricultor, com ajuda do órgão, ele pode conseguir
financiamento de até R$ 200.000,00.
Os agricultores que não fornecem para a prefeitura comercializam seus produtos
(farinha e tapioca) individualmente nas feiras em Itaituba.
Alguns agricultores estão planejando desenvolver o cultivo de banana uma vez que
consideram que “muita gente tá vendendo farinha e o preço tá diminuindo.. só a
farinha não dá não.” Segundo o entrevistado, se ele produzir 2.000 sacos de banana
ele terá R$1.400,00 por mês, valor suficiente para “manter as despesas.”
Outra atividade recente é a criação de frangos. O frango é comprado ainda novo, é
engordado e vendido adulto. Apesar de o preço final chegar a R$ 20,00 a unidade, o
produtor entrevistado falou que o lucro não é tão bom quanto o da farinha. O custo
com a plantação de mandioca é baixíssimo, não é necessário adubo e a produção de
farinha já está mecanizada, ao passo que para a criação das galinhas o valor gasto
com a ração é alto.
Há fazendeiros na área com grande criação de gado, são pessoas que compraram
vários lotes e os transformaram em fazendas para criação de gado para corte e leite.
Os pequenos agricultores criam gado, em pequena quantidade, para garantir alguma
renda quando não há produção suficiente de farinha e para emergências.
7.4.3.1.5.2.7.4.5 Aspectos populacionais
A maioria da população que habita as cerca 30 residências da nucleação é formada
por migrantes do nordeste que se instalaram inicialmente em Miritituba. A história da
formação do local se assemelha à das demais nucleações das redondezas.
Não há disparidade evidente entre as faixas etárias e sua distribuição é equilibrada e
não se registra fluxo migratório para outros estados. Como há atividade econômica, os
homens não saem da nucleação em busca de trabalho. Os jovens e adolescentes se
deslocam para outros locais para continuar os estudos.
Os casamentos na maioria são informais e as famílias se mantêm unidas e não há
registro de conflitos familiares. Apesar da forte presença de famílias extensas,
registram-se vários arranjos familiares entre indivíduos dessas famílias com
moradores de áreas próximas.
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7.4.3.1.5.2.7.4.6 Práticas Culturais
A única festividade que acontece na nucleação é a Festa de São João, comemorada
no final de agosto: inicia num sábado e termina no domingo seguinte. Durante a festa
acontecem os torneios de futebol, são montadas barraquinhas para comercialização
de bebidas e alimentos, som mecânico e grupos musicais agitam o local. Os
moradores chegam a vender 200 caixas de cerveja na festa. Pessoas de outros locais,
inclusive de Itaituba, participam da festividade.
7.4.3.1.5.2.7.4.7 Relações com o Ambiente e em especial com Recursos Hídricos
Por meio das entrevistas ficou claro que os habitantes da nucleação têm informações
sobre o meio ambiente e a importância da região amazônica como um todo. Citaram
que ao chegarem no local a floresta existia intacta e que foi toda desmatada para o
assentamento se instalar.
Essencialmente voltada para a produção, a comunidade parece se desenvolver em
busca de melhorias de técnicas agrícolas e de pecuária. Quando foi abordado, o
assunto meio ambiente não empolgou os agricultores. Uma relação bastante forte e
nitidamente observada foi a relação com a terra e a valorização da propriedade.
Nas proximidades corre o igarapé Ypiranga, porém como a formação do local foi
essencialmente de agricultores, os cursos d’água são pouco utilizados e não há o
hábito da pescaria, inclusive quando querem consumir peixe eles compram e não
pescam, alegam que no igarapé só tem peixe pequeno.
7.4.3.1.5.2.7.5 Fichas das Vistorias realizadas nas Nucleações do Compartimento
2.
Apresentam-se, a seguir, as Fichas das Vistorias realizadas em todas as nucleações
integrantes do Compartimento 2.
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AÇAITUBA

Município: Itaituba

Data: 30/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Rainha
Acesso por terra: Vicinal 15 / Acesso Pimental
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 602663 e N: 9504242

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 1 rua
Nº. de casas: 15 casas. 10 casas na vila (algumas desocupadas) e 5 distribuídas em pequenos sítios
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
Área embaixo de uma árvore onde ocorrem celebrações católicas
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
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Educação: 1 Escola fechada
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura: mandioca, farinha e tapioca
Agricultura para subsistência e criação de galinhas
Observou-se início de criação de gado
1 garimpeiro
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Não
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Utilização de geradores de energia individuais
Água de poço/cacimba
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Residências.

FOTO 2: Residência.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Residências.

FOTO 4: Vista a partir da nucleação.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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BAIXÃO BONITO

Município: Itaituba

Data: 01/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Ypiranga
Acesso por terra: Vicinal 15 com vicinal 11 e 13 (com saída em Trairão e na BR163)
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 606589 e N: 9494764

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento regular. Conjunto de casas divididas em dois agrupamentos (vilas)
Nº de casas: 60 casas, 10 das quais estão desocupadas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
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1 Barracão comunitário
1 Campo de futebol
1 Igreja da Congregação Cristã do Brasil (em construção)
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental – 1ª a 4ª série
Saúde: Utilizam os serviços de Trairão, melhor atendimento e mais próximo. Doença mais comum: gripe
5. COMÉRCIO E SERVIÇOS
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Atualmente atividade econômica predominante é a pecuária para corte
Agricultura: arroz, feijão, milho, farinha de mandioca, laranja
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Associação Comunitária Baixão Bonito. Presidente e delegado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Isaque Hemiliano do Nascimento
Água de poço/cacimba
Não há rede de energia elétrica. Utilização de geradores de energia em algumas casas
Sinal de celular em alguns pontos
Localidade pertence ao PA Ypiranga juntamente com outras 07 comunidades
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Habitação e igreja em construção.

FOTO 2: Barracão comunitário.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Residências.

FOTO 4: Residência.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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BOA ESPERANÇA

Município: Itaituba

Data: 04/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Água Preta
Acesso por terra: Ramal Norte Sul
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 588578 e N: 9502895

1, CROQUI
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2. PORTE
Número de ruas: Sem arruamento definido
Nº. de casas: 10 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
1 Secos e molhados
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente gado e produção de queijo
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Energia com rede elétrica
Água de poço/ cacimba
Registro de malária
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Residência.

FOTO 2: Residência.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Residência.

FOTO 4: Residência.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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IGARAPÉ PRETO

Município: Itaituba

Data: 04/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Preto
Acesso por terra: Ramal do Km 25 da Norte Sul
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 590060 e N: 9511854

1,CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Sem arruamento definido
Nº de casas: 20 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Barracão comunitário
1 Campo de futebol
1 Casa de farinha comunitária
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
1 Igreja Congregação Cristã do Brasil
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
(Se dirigem a São Luiz do Tapajós ou Itaituba)
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente produção de farinha
Agricultura (arroz, cupuaçu e acerola)
Observa-se a tendência ao aumento da criação de gado para corte
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Sim. Uma família Munduruku (mista)
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Não há rede de energia elétrica. Utilização de geradores de energia em algumas casas
Ocorrência de malária
Água de poço/ cacimba
Sede da Festa Mandioca
Nucleação sede da associação dos mini e pequenos produtores de Igarapá Preto e demais comunidades
que promovem o Fest Mandioca
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Barracão da comunidade.

FOTO 2: Detalhe da placa Fest Mandioca

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Igreja Cristã do Brasil.

FOTO 4: Detalhe da casa de farinha.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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JACUNDÁ

Município: Itaituba

Data: 01/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Itapacurá Grande
Acesso por terra: Norte Sul
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 602959 e N: 9509598

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 2 ruas e casas distribuídas sem arruamento, espalhadas
Nº de casas: 12 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Barracão
1 Casa de farinha comunitária
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2 Campos de futebol
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental Completo
1 Igreja Assembleia de Deus
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
2 Secos e molhados /bar
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura familiar (arroz, feijão, milho e tapioca) e produção de farinha.
Criação de galinhas.
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Sim. Uma família de Munduruku (mista)
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Energia com rede elétrica
Água de poço/cacimba encanada
Registros de dengue
Nucleação pertence à associação dos Mini e Pequenos Produtores de Igarapé Preto que promove a Fest
Mandioca. “Farinha Pingos de Ouro”.
Associação dos Moradores. Presidente: Kiara Ferreira Lima, que também é delegada do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Residência.

FOTO 2: Residência.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Igreja em construção.

FOTO 4: Escola.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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JESUS TE AMA

Município: Itaituba

Data: 04/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Tapajós
Acesso por terra: Vicinal do Igarapé Preto
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 586947 e N: 9511093

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido
Nº de casas: 6 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
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5. COMÉRCIO E SERVIÇO
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente gado
Agricultura: mandioca, farinha e tapioca
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Não há rede de energia elétrica. Utilização de geradores de energia em algumas casas
Os moradores se dirigem a São Luiz do Tapajós para comércio, posto de saúde e escola
Utilizam também o Posto de Saúde de Boa Vista/ Km 28
A nucleação pertence à Associação dos Mini e Pequenos Produtores do Igarapé Preto que promovem a
Fest Mandioca
Já houve muita malária na década de 1979, hoje não há registro
Água de poço/ cacimba
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Residência

FOTO 2: Detalhe residência.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Vista da nucleação.

FOTO 4: Detalhe pasto para gado e trator.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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MALOQUINHA DOIS

Município: Itaituba

Data: 04/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Tapajós
Acesso por terra: Não há acesso para veículos. Caminho a partir da vicinal de Igarapé Preto
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 585223 e N: 9512595

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas
Nº de casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
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Agricultura (mandioca) e pesca
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Nesta nucleação não foram realizadas entrevistas com moradores e registro fotográfico por falta de acesso.
A nucleação pertence à associação dos mini e pequenos produtores. São Luiz do Tapajós é polo para
saúde, educação e comércio, Não foi possível a visita, pois não havia acesso para carro. Vistoria indireta.
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MARUIM

Município: Itaituba

Data: 04/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Tapajós
Acesso por terra: Não há acesso para veículos. Caminho a partir da vicinal de Igarapé Preto
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 585317 e N: 9513006

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas
Nº de casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
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Predominantemente pesca e agricultura (farinha).
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Nesta nucleação não foram realizadas entrevistas com moradores e registro fotográfico por falta de acesso.
A nucleação pertence à associação dos mini e pequenos produtores. São Luiz do Tapajós é polo para
saúde, educação e comércio. Não foi possível a visita, pois não havia acesso para carro. Vistoria indireta.
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NOVO HORIZONTE

Município: Itaituba

Data: 01/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Rainha
Acesso por terra: Vicinal do ramal Norte Sul
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 597630 e N: 9503895

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido.
Nº de casas: 11 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
Não identificado
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
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Educação: 1 Escola Ensino Fundamental
1 Igreja
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
Não
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura familiar (arroz, farinha, milho).
Criação de galinhas, gado e ovelha
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Energia por meio de gerador a combustível
Água que abastece a nucleação vem de uma nascente
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Residências.

FOTO 2: Residências.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Acesso a nucleação.

FOTO 4: Placa indicativa de acesso.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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SANTA RITA

Município: Itaituba

Data: 30/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Itapacurá Grande
Acesso por terra: Ramal Norte Sul
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 612209 e N: 9510334

1.CROQUI
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2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido
Nº de casas: 42 casas residentes. 12 chácaras para lazer (finais de semana) onde seus proprietários moram
nos municípios
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Campo de futebol
1 Barracão da comunidade
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola em construção (as aulas ocorrem no barracão)
1 Igreja Evangélica
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
2 Secos e molhados
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura familiar (pimenta, farinha, tapioca, cacau, banana). Horta também
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Pesca para consumo
Energia por meio de gerador individual
Água de poço (utilizam cloro na água)
Agente de saúde: Sérgio (morador há 25 anos)
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Acesso a nucleação.

FOTO 2: Residências.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Residência.

FOTO 4: Campo de futebol.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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SÃO FRANCISCO DE ITAPACURÁ / CACHOEIRA DOS AMERICANOS

Município: Itaituba

Data: 01/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Itapacurá
Acesso por terra: BR-230, Km 11
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 604883 e N: 9511842

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido
Nº de casas: 52 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
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1 Campo de futebol
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental – Até a 6ª série
1 Igreja Assembleia de Deus
1 Igreja Católica
5. COMÉRCIO E SERVIÇOS
3 Secos e molhados
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura familiar (mandioca, milho, arroz e feijão)
Comercializam farinha
2 Homens no garimpo
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Rede de energia elétrica
Participam da Associação dos Pequenos e Médios Agricultores de Itapacurá Grande
Presidente: Antônio Joelson da Silva. Vice: Mônica
Água de poço/cacimba individual
Agente comunitária de saúde: Vanessa
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Residência.

FOTO 2: Residência.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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TEIXEIRA

Município: Itaituba

Data: 04/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Ponto Frio
Acesso por terra: Vicinal, Saída da Norte Sul
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 588614 e N: 9498498

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido
Nº de casas: 24 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Barracão comunitário
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
5. COMÉRCIO E SERVIÇOS
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente produção de farinha
Também gado para corte e leite
1 Homem no garimpo
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Não há rede de energia elétrica. Utilização de geradores de energia
Água de nascente e de poço/ cacimba
Presidente da Associação: Manuel Teixeira
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Residências.

FOTO 2: Residências.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Vista da nucleação.

FOTO 4: Residências.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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YPIRANGA I

Município: Itaituba

Data: 04/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Ypiranga
Acesso por terra: Ramal Norte Sul. Próximo ao Km 25
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 592814 e N: 9504946

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: não há arruamento definido
Nº de casas: 30 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
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1 Barracão
1 Casa de farinha coletiva
1 Campo de futebol
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
1 Igreja Evangélica
5. COMÉRCIO E SERVIÇOS
1 Secos e molhados
1 Bar
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Foi observado criação de gado, de galinha e casa de farinha
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Rede de energia elétrica
Água de poço/cacimba
Registro de malária
Nucleação pertencente ao PA Ypiranga.
Agente comunitária de saúde: Marilene
Existe associação de moradores, sem presidente
Crianças estudam em outras comunidades
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Residência.

FOTO 2: Vista Nucleação.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Vista Nucleação.

.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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YPIRANGA II

Município: Itaituba

Data: 04/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Sem informação
Acesso por terra: Ramal Norte Sul
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 593762 e N: 9510327

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido
Nº de casas: 16 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Barracão
1 Quadra
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental
1 Igreja Católica
5. COMÉRCIO E SERVIÇOS
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura familiar (farinha)
Observa-se presença de gado
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Energia por meio de gerador individual
Água de poço/cacimba
Registro de malária
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Residência.

FOTO 2:: Barracão comunitário.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Detalhe Casa Farinha.

FOTO 4: Plantação de Mandioca.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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