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7.4.3.1.5.3 Compartimento 3 – Eixo porção Norte da BR-163 e Entroncamento
com a BR-230
O Compartimento 3 – Eixo porção Norte da BR-163 e Entroncamento com a BR-230
compreende um conjunto de 8 nucleações e duas sedes distritais dispostas entre a
margem direita do rio Tapajós e as rodovias BR-163 e BR-230. As localidades
pertencem ao município de Itaituba. O Quadro 7.4.3.1.5.3/01 apresenta as nucleações
integrantes deste compartimento.
Quadro 7.4.3.1.5.3/01 – Localidades do Compartimento 3 – Eixo Porção Norte da BR-163 e
Entroncamento com a BR-230.

Nucleação/Sede Distrital

Município

Área
Influência

1

Sede distrital de Campo Verde

Itaituba

AID

2

Cristo Rei do Itapacurazinho

Itaituba

AID

3

Sede distrital de Miritituba

Itaituba

AID

4

Nossa Senhora Aparecida/Km 21

Itaituba

AID

5

Paraná-Miri

Itaituba

AID

6

Santa Luzia/Km 11

Itaituba

AID

7

Santa Teresinha

Itaituba

AID

8

Santo Antonio II

Itaituba

AID

9

São João Batista II/Km 17

Itaituba

AID

10

São Sebastião/Piçarra

Itaituba

AID

de

FONTE: CNEC WorleyParsons, Trabalho de campo, 2013.

O Compartimento 3 - Eixo Porção Norte da BR-163 e Entroncamento com a BR-230
tem como eixos estruturadores porções das duas grandes rodovias federais que
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servem à região, e ainda uma porção lindeira ao rio Tapajós. Destacam-se na área
dois núcleos urbanos, as sedes distritais de Campo Verde e de Miritituba, que
representam locais de apoio às rodovias, com comércio e serviços de maior porte em
relação ao entorno, além de configurarem polos para a região.
A sede distrital de Campo Verde está situada no cruzamento das rodovias federais,
BR-230 e BR-163, servindo de apoio comercial à área, em especial ao fluxo rodoviário,
e Miritituba, situada na margem direita do rio Tapajós, é ponto de travessia de balsa
para Itaituba além de local portuário em expansão.
Esse compartimento possui também potencial significativo para atividades turísticas e
de lazer, podendo-se destacar a nucleação Paraná-Miri, onde se observa a presença
de várias residências secundárias para lazer. As demais localidades têm
características rurais, praticando agricultura familiar, onde as principais culturas são a
da mandioca e da banana. A pecuária é uma atividade presente na região e a
nucleação São Sebastião/ Piçarra desenvolve esta atividade como principal.
7.4.3.1.5.3.1 Caracterização geral das localidades do compartimento
Como já citado, Campo Verde e Miritituba desempenham na região papel de polos
comerciais e de serviços. A sede distrital de Campo Verde, por se localizar no
encontro das duas rodovias federais ,serve como ponto de referência e atração de
pessoas que circulam nas estradas. A atividade madeireira é presente na sede distrital
que possui 3 serrarias em operação e algumas (aproximadamente 3) fechadas por
tempo indefinido, mas com possibilidade de reabertura, segundo depoimento de
entrevistados.
Miritituba sedia as maiores empresas madeireiras da região e, através de sua
estrutura portuária, foi inicialmente programada para o transporte da produção agrícola
dos projetos de colonização ao longo das BRs, sendo utilizada atualmente para o
envio da madeira produzida pelas serrarias ainda em funcionamento na região, com
destino a Belém e Santarém. Com a finalização do asfaltamento da BR-163, Miritituba
deverá sediar inúmeros terminais portuários – atualmente são previstos mais de 10
para transbordo por hidrovia da produção de soja proveniente do centro oeste.
A nucleação Paraná-Miri se destaca no compartimento por ser uma ocupação
ribeirinha. Situada na margem direita do rio Tapajós, a nucleação é citada pelos
moradores da região como antiga aldeia indígena e local de extração do látex na
época do ciclo da borracha no Pará.
A atividade turística é proporcionada pelas praias que se formam no período da
estiagem e que são frequentadas por moradores de Itaituba e das nucleações
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vizinhas. Nas entrevistas realizadas no município de Itaituba, as praias temporárias de
Paraná-Miri são citadas como local de lazer da população.
A agricultura como principal atividade econômica surge nas nucleações mais
afastadas das rodovias federais (BRs) e do rio. As nucleações São João Batista II,
Santa Teresinha e Santo Antônio II têm na agricultura familiar sua principal atividade.
O cultivo da banana está presente na nucleação Santa Teresinha.
As nucleações São Sebastião / Piçarra e Cristo Rei do Itapacurazinho, mais próximas
da BR-163, desenvolvem a pecuária e possuem pequenos comércios de secos e
molhados.
A construção das rodovias BR-163 e BR-230 favoreceu a intensificação da ocupação
na área. Cristo Rei do Itapacurazinho se desenvolveu a partir da construção da
estrada, anteriormente só havia uma única família na área onde hoje se localiza a
nucleação, com acessibilidade apenas pelo rio.
A ligação de Itaituba com outros municípios e estados favoreceu o fluxo de migrantes
para a região, além de fomentar o crescimento dos polos urbanos de apoio à estrada,
no distrito de Campo Verde existem famílias oriundas da região Sul do país que
vieram em busca de terras para agricultura nos anos de 1970 e 1980. Neste período,
conforme já citado, foi incentivada a colonização agrícola e agropecuária dessa região
pelo governo federal.
Cabe lembrar, mais uma vez, que muitos dos projetos de colonização fracassaram
devido, principalmente, à falta de assistência técnica, de recursos financeiros e de
transporte da produção agrícola (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.
7.4.3.1.5.3.2 População, infraestrutura,
presentes em cada localidade.

serviços

e

atividades

comerciais

Para uma caracterização dos núcleos populacionais do Compartimento 3 foi
organizado o quadro-síntese (Quadro 7.4.3.1.5.3.2/01), abaixo, que apresenta alguns
aspectos obtidos nos levantamentos de campo.
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Quadro 7.4.3.1.5.3.2/01 - Síntese – Aspectos da população, infraestrutura, serviços, atividades comerciais e econômicas.
Aspectos da
População

Infraestrutura

Serviços

Nucleação
Região
1
Origem

Campo Verde

Cristo Rei do
Itapacurazinho

Miritituba

Nossa Senhora
Aparecida/ Km
21

Nº casas

NE (CE, PI
e MA)
SU (SC e
RS)
CO (MG) e
NE

+NE

SU e NE

500 a
600

76

800 a
1.000

13

Água

Poço
artesiano

Poço

Nascente

Poço

Energia

Sim

Sim

Sim

Sim

Saneamento

Fossa

Fossa

Fossa

Fossa

Telefonia

Telef. fixa
Celular

2

Educação

EMEFc

3

Estabelecimentos de
Comércio e serviços

Atividades Econômicas

Saúde

Posto de
Saúde

Tel público
Celular

EMEFc

ACS

Telef. fixa

3 EMEF

Celular

1 EEEM

Posto de
Saúde

0

EMEF
fechada

5 secos e molhados, bares,
loja roupas, salão beleza,
posto combustível, 3 hotéis,
borracharia, farmácia
3 secos e molhados; 1 bar; 1
borracharia.

Comércio e serviços.
Madeira.
Diversificado.

Agricultura e Pecuária.
Comércio e serviços.

Diversificado

Madeira.
Diversificado

ACS

0

Agricultura

1

Os sinais + e – indicam a presença maior ou menor de famílias por região e entre parênteses o(s) Estado(s) mais representado(s).
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.
3
ACS – Agente comunitário de saúde.
2
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Aspectos da
População

Infraestrutura

Serviços

Nucleação
Região
1
Origem
Paraná-Miri
Santa Luzia/ Km
11

Santa Teresinha

Nº casas

Água

Energia

Saneamento

100

Nascente

Sim

Fossa

53

Poço

Sim

Fossa

+ NE
Paraenses
+ NE
(MA)
NE
SU

Telefonia

2

3

Estabelecimentos de
Comércio e serviços

Atividades Econômicas

Agricultura; Comércio
temporário/Turismo.

Educação

Saúde

EMEF

ACS

5 secos e molhados; 2
restaurantes

0

EMEF
fechada

ACS

4 secos e molhados

Telef. fixa
Celular

Nascente
40

Poço/
cacimba

Não

Fossa

0

EMEFc

ACS

1 secos e molhados

Agricultura.
Farinha
Agricultura,
Banana, Pecuária

Santo Antônio II

+ NE

53

Poço

Não

Fossa

Celular

EMEFc

ACS

0

Agricultura familiar

São João
Batista II/ Km 17

+ NE

20

Poço

Não

Fossa

0

EMEF

ACS

1 bar

Agricultura familiar

48

Nascente
Poço/
cacimba

Sim

Fossa

0

EMEF

ACS

1 secos e molhados

São Sebastião/
Piçarra

+ SU

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013. Pesquisa de campo (nov e dez de 2012 e jan de 2013).
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Pecuária.
Corte e leite

O primeiro aspecto que o quadro-síntese apresenta diz respeito à origem dos
moradores das nucleações analisadas. Como na área houve incidência do programa
de colonização do INCRA, famílias da região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste
migraram para a região.
Nas sedes distritais de Miritituba e Campo Verde, locais de maior porte, a população
formou-se por moradores advindos de diversos locais: do nordeste, do sul, além de
paraenses. Em Miritituba observa-se a presença marcante de maranhenses e
cearenses; em Campo Verde, de famílias do sul do Brasil.
Na nucleação Paraná-Miri os moradores citaram a presença de maranhenses,
paraenses, e alguns poucos indígenas que se casaram com “brancos”. Nas
nucleações mais próximas à BR-163, que tiveram suas origens em assentamentos do
INCRA, é observada a forte presença de migrantes da região sul e do centro-oeste do
Brasil, como São Sebastião/ Piçarra e Cristo Rei do Itapacurazinho.
Assim, observa-se que há basicamente três categorias de formação populacional. A
primeira diversificada com famílias de origem diversa, atraídas pela construção das
rodovias federais, nas sedes distritais. A segunda categoria são famílias constituídas
por migrantes nordestinos e da região sul para os assentamentos do INCRA e a
terceira formação é a de Paraná-Miri, nucleação ribeirinha com moradores paraenses,
indígenas e maranhenses com história de formação ligada a famílias com
características de populações tradicionais e com ocupações bem mais antigas que as
demais.
Com relação ao porte das nucleações Paraná-Miri e Cristo Rei do Itapacurazinho são
as maiores, sendo que a última apresenta o menor número de habitações entre as
duas, 70 residências. Nossa Senhora Aparecida e São João Batista II com
respectivamente 13 e 20 habitações representam os menores povoamentos.
O segundo aspecto apresentado pelo quadro-síntese diz respeito à infraestrutura das
nucleações, abordando inicialmente o abastecimento de água. Os poços são
predominantes para o abastecimento da água nas nucleações e em Santa Teresinha,
Paraná-Miri e São Sebastião/ Piçarra a água é proveniente de nascentes. Assim como
nas localidades do Compartimento 2, 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 e são raríssimas as residências que
possuem fossa séptica, que são encontradas nos comércios de maior porte e nas
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residências construídas em alvenaria, de famílias mais abastadas que residem em
Miritituba.
Com exceção de Miritituba, em nenhuma das nucleações pesquisadas há serviço de
coleta de lixo. Os métodos de queima e de colocação em terrenos baldios é uma
prática observada na área. Em Miritituba, o lixo coletado é transportado e depositado
em Itaituba.
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 geradores a combustível. Das 10 localidades que
formam esse compartimento, não possuem rede de energia elétrica Santa Teresinha,
Santo Antonio II e São João Batista II que estão localizadas próximas umas das outras
e fora dos eixos das rodovias federais.
Os serviços de telefonia são precários e apenas a nucleação Paraná-Miri e as duas
sedes distritais contam com sistema de telefonia. Cristo Rei do Itapacurazinho dispõe
de um telefone público, mas que pouco funciona, e em Santo Antônio II um fraco sinal
para celular.
Os serviços públicos de educação e saúde estão presentes nas sedes distritais e em
algumas nucleações. A qualidade desses serviços é considerada pelos moradores
precária e muitas vezes ineficiente.
As escolas municipais de Miritituba são as mais bem equipadas do Compartimento 3 e
com construções recentes, cerca de 3 anos. Também possuem quadras e salas de
aula melhores.
As escolas das nucleações possuem estruturas mais precárias, por vezes de madeira
e sem energia elétrica, como é o caso das três comunidades citadas acima que não
possuem rede de energia. Apenas 2 nucleações não possuem escolas, Nossa
Senhora Aparecida e Santa Luzia, cujas unidades encontram-se fechadas; porém,
como se localizam nas margens da BR-230, o acesso à escola de Miritituba é
realizado por ônibus escolares.
O serviço de saúde é precário e insuficiente. Nenhuma nucleação possui posto de
saúde e apenas recebem visitas de Agentes Comunitários de Saúde – ACS em
vistorias mensais. Os ACS normalmente fazem a pesagem e vacinação de crianças e
orientam a população para se dirigir a postos e hospitais quando necessário.
As sedes distritais não oferecem atendimento suficiente e atuam como receptores
para encaminhamento a Itaituba. Muitos moradores se dirigem diretamente a Itaituba
para receber atendimento médico.
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Os serviços e comércios existentes variam conforme o tamanho e a função da
nucleação. Na maioria dos locais há mercearias de secos e molhados ou bares.
Em Miritituba, além de unidades comerciais e de serviço voltadas ao atendimento do
fluxo de passagem decorrente de seu porto, podem-se encontrar lojas de roupas,
comércio de peças automotivas, hotéis etc.
Em Campo Verde as atividades comerciais estão voltadas para apoio ao fluxo nas
estradas, comprovado pela existência de borracharia, posto de abastecimento de
combustível e hotéis.
O último aspecto apresentado no quadro-síntese se refere às atividades econômicas
principais de cada local, que vêm caracterizar a função da localidade no contexto da
economia da região.
As sedes distritais se apresentam como polos e locais de fluxos das estradas. É válido
ressaltar o porto de Miritituba, que serve de passagem, por meio de balsas e barcos,
para Itaituba, gerando fluxo constante de automóveis pequenos e caminhões. Em
Campo Verde, destaca-se a atividade madeireira, assim como em Miritituba.
Analisando o Quadro 7.4.3.1.5.3.2/01 se percebe que das 8 nucleações, 7 têm na
agricultura sua atividade principal. A pecuária é uma atividade crescente na região e
os moradores entrevistados afirmam seu crescimento.
7.4.3.1.5.3.3 Modo e condições de vida e relações com o rio e com a terra.
Em termos gerais, o modo e as condições de vida das populações do Compartimento
3 refletem a história de formação das nucleações. Os moradores ribeirinhos de
Paraná-Miri possuem uma relação com o rio e a terra de forma diferenciada dos
moradores essencialmente agricultores e pecuaristas.
A relação com o rio, com as praias temporárias e com a pesca para consumo fazem
com que a população ribeirinha valorize a conservação do rio e a permanência
próxima dele. Muitos moradores têm barcos pequenos e se deslocam para Itaituba
nos seus próprios barcos. Quando as estradas, sem asfaltamento, estão interditadas
por causa de atoleiros o rio é a única saída.
Os agricultores, como em toda a região pesquisada, 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
seus lotes. Há também os casos em que a família mantém duas casas, uma na
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cidade, onde os adultos trabalham e as crianças estudam e outra no assentamento,
utilizada nos fins de semana e nas férias escolares.
7.4.3.1.5.3.4 Relações de dependência com os núcleos urbanos
As nucleações e sedes distritais do Compartimento 3 podem ser caracterizadas como
dependentes de Itaituba para os serviços de saúde e educação. As escolas das
nucleações atendem as crianças residentes até a 8ª série do ensino fundamental, as
que optam pelo ensino médio e curso superior se deslocam para Itaituba.
No compartimento em questão há fazendas com criação de gado; essas propriedades,
em muitos dos casos, são grandes parcelas formadas pela junção de lotes do INCRA.
Alguns fazendeiros ampliaram seus limites adquirindo terras de pequenos agricultores
que não conseguiram se fixar no campo e se desfizeram de seus terrenos. O gado
das grandes fazendas é comercializado nas sedes municipais e em outros núcleos
urbanos, chegando a abastecer as cidades do Mato Grosso, acessadas pela BR-163.
A produção da agricultura familiar é comercializada nas feiras de Itaituba. O gado
criado por pequenos agricultores é vendido para compradores na cidade, mas não há
frequência nessa comercialização, depende da necessidade do criador. Essas
negociações não são contínuas, os criadores se desfazem de seu gado quando
carecem de complementação da renda familiar ou nos casos de doenças, festejos e
viagens.
7.4.3.1.5.3.5 Potencialidade Turística
A nucleação Paraná-Miri apresenta forte potencial nesse campo. Suas praias
temporárias e a festa Itaverão destacam-se no Compartimento 3. O evento faz parte
do calendário oficial do município de Itaituba e atrai turistas da região.
7.4.3.1.5.3.6 Caracterização das Sedes Distritais de Miritituba e Campo Verde e
das Nucleações Amostradas: Cristo Rei do Itapacurazinho, Nossa Senhora
Aparecida/ Km 21, Paraná-Miri, Santa Luzia/ Km 11, Santa Teresinha, Santo
Antônio II, São João Batista II/ Km 17 e São Sebastião/ Piçarra.
Conforme mencionado anteriormente, foi aplicada nos núcleos populacionais da AID
uma pesquisa qualitativa amostral que compreendeu o levantamento expedito das
nucleações, entrevistas com roteiro semiestruturado e o registro fotográfico dos
aspectos visuais.

VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 20
Revisão: 0

O resultado dessa investigação possibilitou uma caracterização mais detalhada dos
núcleos populacionais escolhidos, que o foram de acordo com os critérios
estabelecidos e já descritos: o porte, definido pelo número de domicílios,
características sociais, função econômica e presença de população indígena
registrados em vistoria preliminar.
Desta forma foram escolhidas Paraná-Miri por seu caráter único de nucleação
ribeirinha e história de formação, Cristo Rei do Itapacurazinho como uma nucleação
decorrente dos planos de assentamentos do INCRA. As sedes distritais foram
selecionadas por suas histórias de formação, funções e estruturas de polo. Com isso
pretende-se traçar um perfil socioeconômico com aspectos de infraestrutura do
Compartimento 3.
7.4.3.1.5.3.6.1 Miritituba
A sede distrital de Miritituba está localizada no município de Itaituba. Situada na
margem direita do rio Tapajós, o acesso à localidade é realizado pela BR-230 e pelo
rio Tapajós, por meio de balsas, voadeiras e barcos de passageiros que fazem
travessias constantes durante todos os dias da semana (Figura 7.4.3.1.5.3.6.1/01 Croqui da Sede Distrital).
As nucleações vizinhas se dirigem a Miritituba para apoio de comércio, educação,
saúde e transporte (porto). Por meio das pesquisas realizadas nas localidades do
entorno da sede distrital, ficou evidente a importância desta para a região pelo seu
porte e infraestrutura.

VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 21
Revisão: 0

Figura 7.4.3.1.5.3.6.1/01 - Croqui da Sede Distrital.

Como pode ser observada no croqui acima a ocupação do local é no sentido da
extensão do rio Tapajós em sua margem direita. A sede distrital é formada por duas
porções urbanas, separadas pela BR-230 e que se distribuem de acordo com o relevo
da área.
Na BR-230, assinalada em vermelho na figura, o fluxo de caminhões e carros é
intenso durante todos os dias da semana.
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Existem atualmente dois portos em Miritituba. O porto de travessia de barcos e balsas,
utilizados pela população, e o porto da Companhia Docas do Pará- CDP (Foto
7.4.3.1.5.3.6.1/01), empresa de economia mista vinculada ao Ministério dos
Transportes do Governo Federal. Atualmente o local está sem uso e apenas um vigia
estava presente durante a visita de campo.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.1/01 - Vista do acesso ao porto da Companhia Docas do Pará.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Próximo ao porto de passageiros e carros se localizam os maiores pontos de comércio
e serviço (Foto 7.4.3.1.5.3.6.1/02). As residências ocupam todas as quadras, que se
configuram com desenhos irregulares, e na margem do rio são encontradas
ocupações espontâneas, ou seja, ocupações sem loteamento formal, construídas
aleatoriamente em terrenos geralmente em áreas de risco. Cabe aqui observar a
ocorrência de desmoronamento de terra em 2011, quando 6 casas foram destruídas e
a prefeitura de Itaituba retirou cerca de 200 famílias da área. Para abrigar essa
quantidade de famílias foi utilizado um bairro denominado Nova Mirituba. Segundo os
entrevistados a prefeitura adquiriu e doou os terrenos. Cada família contemplada se
responsabilizou pela construção de suas casas. Por falta de recursos muitas pessoas
venderam seus terrenos e voltaram a ocupar outras áreas de risco.
As habitações, que abrigam uma população de 3.583 pessoas segundo o Censo
Demográfico de 2010, são construídas em alvenaria e as localizadas mais longe do
porto e nas margens do rio são prioritariamente em madeira ou taipa (pau a pique)
(Foto 7.4.3.1.5.3.6.1/03). As construções não passam de dois pavimentos e os pontos
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comerciais são de grande porte, quando comparados com as unidades comerciais das
demais nucleações do compartimento em questão.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.1/02 - Vista comércio.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.1/03 - Vista residências em madeira.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

O comércio local abastece a população da sede distrital e da sua vizinhança com
diversificadas unidades comerciais e de serviços. Os estabelecimentos comerciais
constituem importantes geradores de renda para o local. Nota-se a presença de
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comércio local para atender aos moradores, como padarias e pequenos mercados,
como também a presença de comércio dirigido a um público específico, como peças
automotivas e agrícolas. São observados mercados, restaurantes, lojas, além de
locais de apoio ao fluxo de pessoas, como hotéis.
Como local de polarização, Miritituba possui escolas com maior capacidade de vagas
do que as nucleações e sedes vizinhas e com estruturas melhor aparelhadas, como
quadra poliesportiva e maior quantidade de professores.
Em relação à estrutura de saúde, um posto de saúde faz triagem e encaminhamento
de casos mais graves para Itaituba. Os entrevistados consideram o atendimento
insuficiente, pois quase todos os casos são encaminhados para a sede municipal.
Ainda de acordo com o depoimento dos entrevistados a educação possui melhor
estrutura: existem na localidade 3 escolas que atendem as crianças do local e das
redondezas.
As atividades de lazer da população são as festividades religiosas, os bares e as
festas que ocorrem no único clube da sede do distrito. Por sua proximidade a Itaituba,
nos finais de semana os moradores usufruem da estrutura da sede do município que
oferece praias, restaurantes e movimentação na orla. As festas anuais são a de Nossa
Senhora da Conceição e o Festival do Cacau.
Observam-se em Miritituba duas particularidades que não acontecem no entorno: a
prostituição, inclusive de menores, e o tráfico de drogas. Por sua função de ponto de
passagem e travessia, a prostituição acontece nas ruas e as meninas chegam a fazer
programa por até R$ 10,00 (Fonte: depoimento do subprefeito). As drogas passam
pelo distrito advindas de países como Colômbia e Peru, e são distribuídas para
diversas partes do Brasil. Cocaína e craque são transportadas por caminhoneiros e
traficantes.
Em Miritituba a administração municipal é exercida pelo subprefeito, um cargo ligado
ao quadro de funcionários comissionados da prefeitura de Itaituba, que representa o
distrito na tomada de decisões ligadas principalmente a questões de manutenção e
emergências (como nos casos de desabamento de barreiras). O entrevistado explica
que a população o procura para solução de diversos problemas que vão de
emergências em relação a saúde, onde ele precisa acionar socorro; conflitos entre
moradores; outras reivindicações de diversas naturezas. Não existe sede e o
subprefeito atende na sua residência ou nas visitas frequentes que realiza a
moradores e comerciantes.
Indagado sobre os portos a serem construídos na sede distrital, o subprefeito explicou
que estão previstos nove portos para escoamento de grãos de soja e que três estão
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em fase de implantação. Segundo o entrevistado, inúmeros problemas atrasaram as
obras: desapropriação de terrenos, obras inacabadas na BR-163, licitações desfeitas
e burocracia política. Com a construção dos portos estima-se o fluxo de 1.500
caminhões por dia partindo de Miritituba em direção à BR-163. Esse fluxo pode sofrer
alterações de acordo com a quantidade de barcos que podem vir a aportar em
Miritituba. Como exemplo cita-se que no verão o rio pode chegar a apenas 4 metros
de profundidade, prejudicando a chegada de barcos de maior porte; já no inverno,
quando o rio alcança 15 metros, pode receber barcos com maiores dimensões e
capacidades de carga.
Com a construção dos portos, Miritituba assumirá outras feições e sofrerá
modificações estruturais como pavimentação, novas edificações de apoio à
administração portuária e aumento de fluxo de pessoas.
Para os produtores da região, um porto em Miritituba representa 300 km a menos de
estradas a serem percorridos.
Matéria publicada em 27 de março de 2013, na revista eletrônica
Portos e Navios:
“Quase uma dúzia de empresas especializadas em transporte de
cargas já tratou de comprar seus terrenos em Miritituba. Nessa
lista estão companhias gigantescas, como as tradings americanas
Bunge e Cargill, que tocam o processo de licenciamento
ambiental de seus projetos e querem iniciar a construção de seus
terminais ainda neste ano. Operadoras logísticas como Hidrovias
do Brasil, Cianport, Unirios e Terfron também já demarcaram seus
territórios na vila.”

“Além da distância mais curta em relação aos produtores de grãos
do Mato Grosso, Miritituba guarda outras vantagens em relação
ao porto de Santarém. Seus terminais serão alcançados
diretamente por um acesso de 30 quilômetros da rodovia
Transamazônica (BR-230), que corta a BR-163. Por causa da sua
localização, não há necessidade de passar pelo centro de
Itaituba, que está na outra margem do rio. Em Santarém, onde a
resistência de movimentos ambientais a projetos portuários faz
história, os caminhões carregados de grãos são obrigados a
cortar o centro da cidade para chegar ao porto.”
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7.4.3.1.5.3.6.1.1 Histórico de formação
Segundo morador antigo a área, nos anos de 1960, pertencia a apenas um
proprietário, Tibiriçá Cunha, que mantinha uma fazenda onde hoje é a sede do distrito.
Além deste único fazendeiro havia índios que ocupavam a região, mas não foi
relatada a presença de alguma etnia ou aldeia específica.
Com a construção da rodovia federal e os projetos de colonização do INCRA, surgiu o
povoado que deu origem a Miritituba. Nos anos de 1970 o governo cortou as terras de
Cunha para dar passagem à estrada e ao porto (Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.1/01). Para as
obras, migraram muitos maranhenses e cearenses que foram ocupando áreas
lindeiras à estrada.
“Então o governo trazia os nordestinos pra cá, devido a
desmatação da BR e eles foram produzindo família e ficando
próximos.” (Morador, jan/2013).

Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.1/01 - Vista aérea de Miritituba. Em destaque o porto da
companhia Docas do Pará na margem do rio Tapajós.
FONTE: blog:forumbr163.blogspot.com.br

Devido a sua localização estratégica, a sede distrital foi adquirindo as feições que
possui hoje com ocupação inicialmente de trabalhadores das obras da rodovia e
depois por famílias em busca de terras. Algumas famílias entrevistadas nos
assentamentos do INCRA do Compartimento 2 citaram que Miritituba era o ponto de
parada de migrantes em busca de terra nos anos 1970.
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Segundo depoimentos, houve invasão de famílias a partir dessa época e o DNER e o
INCRA fizeram loteamentos e controle do território. Casas foram construídas para os
trabalhadores que trouxeram suas famílias para o local. Esses acontecimentos
atraíram mais migrantes para trabalhar no garimpo e a ocupação da área se
intensificou, formando a diversidade de população e atividades encontradas nos dias
atuais.
7.4.3.1.5.3.6.1.2 Infraestrutura
O abastecimento de água é realizado por um sistema implantado pelo DNER nos
tempos de construção da rodovia federal, que consiste num reservatório com
capacidade para 70.000 litros, alimentado por uma nascente de onde, por meio de
bombeamento, a água é transportada para as casas. O sistema foi repassado para a
prefeitura que é responsável pela sua manutenção. Os moradores não pagam contas
de água. Segundo o subprefeito, já houve análise da água e comprovação de que a
mesma é mineral e adequada para o consumo; porém, no transporte a água entra em
contato com encanamentos que podem estar danificados, assim não há controle da
qualidade que chega ao consumidor. Nas escolas foram construídos poços artesianos.
Há energia elétrica nas ruas e residências na maior parte da sede distrital. Em Nova
Miritituba não existe fornecimento de energia elétrica, embora o bairro já esteja
ocupado.
Para a destinação dos esgotos domésticos existem, em algumas casas, fossas
individuais. Segundo os entrevistados algumas fossas são construídas em alvenaria,
distantes dos banheiros e nos pontos comerciais de maior porte existem fossas
sépticas. Outro tipo de fossa comum é a fossa negra.
Os resíduos sólidos são queimados ou recolhidos pela prefeitura com frequência de
duas vezes por semana. Para o depósito desse lixo existe, a 15 km de Itaituba, um
lixão com projeto para se transformar em aterro controlado.
Existe rede de telefonia, com telefones particulares e orelhões que nem sempre estão
funcionando. Um morador informou que celulares são utilizados com mais frequência
porque a rede de telefonia fixa apresenta problemas constantes.
A população se desloca internamente na localidade a pé ou com carros e motos.
Existe transporte público apenas das escolas para nucleações vizinhas.
Para outras localidades, além de carros e motos, barcos, voadeiras e balsas são
utilizados. O percurso de Miritituba para Itaituba de barco dura cerca de 5 minutos.
Existem barcos de passageiros que transportam cerca de 60 pessoas ao custo de
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R$1,50 e estão disponíveis todos os dias da semana durante todo o dia, das 6:00 da
manhã até aproximadamente às 22:00 da noite há travessia contínua dessas
embarcações (Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.2/02).
Para a travessia de carros, motos e caminhões duas balsas operam na área (Foto
7.4.3.1.5.3.6.1.2/01). Com intervalos de aproximadamente uma hora as balsas fazem
a travessia. O valor do carro pequeno para o serviço é de R$ 24,00 e a viajem dura de
15 a 20 minutos. As balsas suportam caminhões grandes e carretas pesadas. Quando
há transporte de caminhões de combustíveis apenas o motorista pode viajar na balsa,
os demais passageiros são obrigados a utilizar os barcos de passageiros, por medida
de segurança. Nos horários de início da manhã e final de tarde, períodos de maior
fluxo, filas são formadas para a travessia.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.2/01 - Desembarque da balsa em Miritituba.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.2/02 - Barcos de passageiros no porto de Miritituba.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.3.6.1.3 Organização social
São identificadas instituições do poder público no local, que conta com três escolas,
um posto de saúde (Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.3/01), a presença de um subprefeito, apesar
de não haver sede. O serviço de segurança é representado pela Policia Militar (Foto
7.4.3.1.5.3.6.1.3/02).
As organizações da sociedade civil estão presentes no distrito por meio de
representações como Associação de Moradores, Associação dos Cafeeiros,
Associação de Mulheres, Associação dos Taxistas, Associação dos Moto-taxistas,
Associação dos Madeireiros, Colônia de Pesca etc. Essas organizações atuam junto a
prefeitura e órgãos federais para regulação, apoio e financiamento. O sindicato rural
do qual Miritituba participa se localiza em Itaituba.
Há ainda a presença de população indígena que é atendida pela FUNAI, com posto
localizado na sede municipal de Itaituba.
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Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.3/01 - Posto de saúde.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.3/02 - Polícia Militar.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

7.4.3.1.5.3.6.1.4 Atividades econômicas
A principal atividade econômica é a indústria madeireira, estando aí sediadas as
maiores empresas da região, que escoam a madeira através do porto fluvial para
Santarém e Belém.
A população ocupada presente no distrito dedica-se a diferentes atividades. De acordo
com um dos entrevistados, dentre estas, destacam-se: comércio, pesca, agricultura,
garimpo, funcionalismo público e trabalho em serrarias.
“Tem bastante, inclusive eu sou garimpeiro, eu trabalhava na
região de garimpo, ia pro garimpo e mexia com PC
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retroescavadeira e aí devido à política me chamaram pra
liderança na comunidade...”
“...garimpeiro é melhor, porque aqui é o seguinte, devido não ter o
lugar pra trabalhar (se referindo a sede da subprefeitura) a gente
não tem sossego, por exemplo, se você é um político sua
privacidade já acabou, eu tenho um carro ali que a subprefeitura
me deu, tá alí atrás... aí chegou uma pessoa cortada aqui a noite,
aí eu tenho que levar até a beira do rio, que não tem uma
ambulância, e passar pra voadeira, lá (em Itaituba) chama o
SAMU...é assim, mudança de colônia do sítio o pessoal quer vir
pra cá eu faço... a pessoa morre, aí eu cuido da questão de B.O
(Boletim de Ocorrência).” (Subprefeito, jan/2013)
A agricultura é uma atividade econômica presente. As famílias cultivam mandioca e
feijão e produzem sua farinha. O cacau é uma cultura presente em Miritituba, cuja
produção é distribuída em Santarém. Acontece anualmente o Festival do Cacau,
festividade reconhecida da agenda cultural da região. O Festival também movimenta a
economia do local; no período da festa, os moradores armam barracas e
comercializam bebidas e comidas para os visitantes.
7.4.3.1.5.3.6.1.5 Aspectos populacionais
A população foi se formando por meio das migrações ocorridas a partir da construção
da BR-230. 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.
A população que veio em busca de trabalho nas obras da estrada e no garimpo foi
identificada como maranhense e cearense, em sua maioria. Posteriormente migrantes
de outras regiões e paraenses foram atraídos para o povoado que crescia e oferecia
oportunidades.
Além de homens solteiros em busca de trabalho, muitas famílias migraram na época
de fundação do local. Os casamentos na maioria são informais e as famílias se
mantêm unidas, não há registro de conflitos familiares. Há presença de famílias
extensas, (segundo morador, 8 a 12 filhos) e famílias de índios com “brancos”.
“Aqui na região aqui do Pará, o pessoal gosta muito de fazer...
fazer menino... tem família que tem até 10, 12, 15 até 20
pessoas...criança é bastante, muita criança.” (Subprefeito,
jan/2013).
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7.4.3.1.5.3.6.1.6 Equipamentos públicos
•

Saúde

Para atendimento médico há um posto de saúde que atende aos moradores do
distrito. No posto trabalham uma enfermeira e uma técnica em enfermagem,
prestando os serviços de vacinação e primeiros socorros. Todos os encaminhamentos
mais especializados são atendidos na sede municipal.
Para controle e tratamento da malária e dengue, técnicos da SUCAM visitam a sede
do distrito. No dia da entrevista havia 2 técnicos em Miritituba, trabalhando no controle
da dengue.
Foi informado que as doenças mais comuns são a malária, a dengue e a gripe. Os
casos de malária, na sua maioria, são trazidos para a cidade por homens que
trabalham no garimpo e ocorrem principalmente quando o rio enche, no período das
chuvas, e também quando o rio baixa, no período mais seco. A dengue foi citada
como nova na área e ocorre preferencialmente no período das chuvas. As gripes e
resfriados são comuns e as crianças são as maiores vítimas.
“O que chama mais à atenção é sobre gripe e ânsia. Tenho
acompanhado o posto de saúde e sempre tem, e mais o posto de
saúde atende mais é sobre o preventivo de mulher, gestação é
que a gente vê a fila meia grande... e tem muito vacinação.”
(Morador, jan/2013)
Um médico atende no posto de saúde e a população é atendida mediante a retirada
de fichas nos dias das consultas. Às quartas-feiras o médico visita os doentes que não
podem se dirigir ao posto.
•

Educação

Existem três escolas em Miritituba, que atendem a alunos do ensino infantil ao
fundamental, todas municipais (Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.6/01). O ensino médio é
ministrado nas dependências de uma das escolas municipais, a Ricardo Cerqueira,
por meio de convênio entre a prefeitura e o governo estadual. Duas das escolas têm
quadras poliesportivas (Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.6/02).
Não há escola de ensino profissionalizante ou técnico. Os estudantes em busca de
aperfeiçoamento se dirigem a Itaituba.
Alguns professores cursam faculdades em Itaituba, os cursos oferecidos são
Pedagogia, Matemática, Letras, História e Geografia. As aulas na faculdade
VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 33
Revisão: 0

acontecem nos meses de janeiro e julho, época das férias escolares, conforme
mencionado em capítulos anteriores. Em relação a outras formações de ensino
superior um morador informou que:
“Tem, graças a Deus a gente já tem, tem colega da gente que já
tem filho em Santarém cursando medicina, outros fazendo
engenharia, outros fazendo contabilidade, direito....” (Morador,
jan/2013)
O funcionário da prefeitura acrescentou que existe um terreno para construção de
uma escola estadual, mas não há prazo definido para o início das obras. Disse ainda
que, a despeito da existência de transporte escolar que recolhe as crianças e
adolescentes de outros locais como Paraná-Miri e Pimental para estudar nas escolas
de Miritituba, a quantidade de crianças em idade escolar que não frequenta a escola é
grande e representa um desafio para a administração pública.
Nas datas cívicas e nos períodos juninos e natalinos a escola organiza festas que
agregam os moradores. Foi informado também que a merenda escolar não é
constante e depende do abastecimento da prefeitura.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.6/01 - EMEF Integração Nacional.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.6/02 – Ginásio da escola.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.3.6.1.7 Práticas Culturais
As comunidades católicas e evangélicas realizam suas festividades próprias em suas
sedes.
A festa de Nossa Senhora da Conceição é frequentada por pessoas das redondezas,
ocorrem missas e procissões (Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.7/01). As festas duram até 5 dias e
ocorrem no mês de setembro.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.1.7/01 - Igreja Católica Nossa Senhora da
Conceição.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Os torneios de futebol são atividades de lazer dos moradores que realizam
competições nos finais de semana.
O Clube Atlético Cearense é local de divertimento para os moradores e das
comemorações juninas com apresentações de quadrilhas e grupos musicais.
As lendas estão presentes no imaginário da população, e, indagado sobre a existência
de encantados, um morador respondeu:
“Essa estória dos encantados no meu ver é lenda, mas a maioria
do pessoal acredita, inclusive que o boto virava homem...esse
negócio aí.. levava a filha do pescador, essa estória pelo estudo
da história isso aí é só lenda, mas a maioria acredita”. (Morador,
jan/2013)
7.4.3.1.5.3.6.1.8 Relações com Ambiente e em Especial com Recursos Hídricos
Das conversas com os moradores não foram coletados depoimentos sobre
preocupação com o meio ambiente, embora todos tenham consciência das restrições
ambientais que a região possui. Não foi observado o apego à terra ou maiores
referências ao rio, como encontrado nas famílias rurais e ribeirinhas que sobrevivem
da agricultura ou da pesca, por exemplo. No núcleo urbano a significância da
propriedade do imóvel e das relações comerciais é mais evidente. O rio, paisagem de
toda a sede distrital, representa fundamental meio de travessia e fluxo para os
comerciantes e moradores do local.
7.4.3.1.5.3.6.2 Campo Verde
Campo Verde está localizado no entroncamento das rodovias BR-163 e BR-230,
acessos principais ao local. As unidades de comércio e serviço estão distribuídas ao
longo da via principal e das rodovias federais, para apoio ao fluxo de veículos. Já as
unidades residencias estão localizadas em áreas mais internas da malha urbana, que
se configura a partir de uma série de vias paralelas à BR-230 (Figura
7.4.3.1.5.3.6.2/01).
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Figura 7.4.3.1.5.3.6.2/01 - Croqui da Sede Distrital

A sede distrital é formada por aproximadamente 500 a 600 famílias distribuídas em
residências localizadas em quadras com traçado regular e, em geral, construídas em
madeira com padrões inspirados em casas típicas de colonização do INCRA (Foto
7.4.3.1.5.3.6.2/01).
Embora a maioria das residências apresente estrutura em madeira, há também
construções em alvenaria e taipa (pau a pique).
O comércio de apoio ao fluxo de veículos é uma atividade econômica bastante
presente na localidade (Foto 7.4.3.1.5.3.6.2/02). Na diversidade do comércio pode ser
observada uma ampla variedade de serviços utilizados pelos habitantes e os
transeuntes. Há posto de saúde e escola de ensino fundamental até a 8ª série (uma
segunda escola está em construção). Para as atividades religiosas a população
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frequenta 7 igrejas, sendo 1 católica e 6 evangélicas (Foto 7.4.3.1.5.3.6.2/03 e Foto
7.4.3.1.5.3.6.2/04).

Foto 7.4.3.1.5.3.6.2/01 - Habitação em madeira.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.2/02 - Comércio.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.2/03 - Igreja católica.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.3.6.2/04 - Igreja Assembleia de Deus.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.3.6.2.1 Histórico de Formação
A formação deste núcleo urbano está ligada diretamente aos programas de
assentamento do INCRA e à construção da BR-230 e da BR-163. Campo Verde se
localiza no entroncamento das duas estradas e serve como apoio aos veículos que
trafegam na região.
Quando um dos moradores mais antigos chegou ao local, com outras famílias de
Santa Catarina, não havia edificação ou infraestrutura implantada além da estrada.
Segundo Sr. Celeste, morador antigo, o INCRA distribuiu as terras com os migrantes
nos anos de 1970 a 1980, e cada família de agricultores ficava responsável pelo
desflorestamento dos lotes, tratamento da terra e construção das casas. Foi criada
uma escola para atender aos filhos dos agricultores da região.
Após ocuparem os lotes muitos trabalhadores buscavam trabalho no garimpo e
deixavam suas famílias nos pequenos sítios. Havia uma usina de arroz em Campo
Verde que empregava moradores.
“Onde era usina de arroz, era de um japonês, então ele tinha essa
usina de arroz, então naquela época produzia muito arroz aqui,
muito arroz mesmo, aí então a escola começou a funcionar...
então de 5 em 5 km tinha uma escola na beira da estrada... então
dividia o pessoal que vinha ali da fronteira um pedaço aqui, ou
pedaço ali...então a vila foi crescendo, aí através do garimpo,
muitos garimpeiro pegava o lote aqui, botava a família aqui e ia
trabalhar...” ( Sr. Celeste, jan/2013)
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Com o passar dos anos Campo Verde adquiriu características de apoio ao fluxo de
veículos, principalmente de caminhões, prestando atividades de serviço e comércio.
Outra atividade iniciada após a colonização foi a exploração da madeira, presente até
os dias atuais.
7.4.3.1.5.3.6.2.2 Infraestrutura
Para o abastecimento de água das 500 a 600 famílias de Campo Verde, dois poços
artesianos são utilizados. A água é armazenada e distribuída para as casas. A escola
possui também um poço artesiano.
Há rede de energia elétrica, mas apresenta falhas constantes e os transformadores,
em dia de chuva intensa, correm o risco de curto-circuito.
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 é servida de rede de comunicação telefônica, que apresenta falhas
constantes e podem ficar sem funcionar por até um mês; os celulares com antenas
rurais são utilizados pelos moradores com maior poder aquisitivo, uma vez que as
instalações das antenas rurais custam de R$200,00 a R$600,00.
Para deslocamentos internos são utilizados carros e motos e alguns proprietários de
veículos fazem o trajeto dos moradores para Itaituba. Não há transporte público na
sede distrital.
7.4.3.1.5.3.6.2.3 Organização social
A sociedade civil está organizada por meio da Associação de Moradores de Campo
Verde. O presidente da associação é também delegado do Sindicato dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Itaituba. A rádio comunitária existente é
mantida pela entidade.
A igreja católica do local ocupa um papel na discussão do Aproveitamento
Hidrelétrico, o padre católico responsável pela paróquia do distrito se manifesta
contrário à construção do complexo e já organizou reuniões com os moradores para
discutir o tema.
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7.4.3.1.5.3.6.2.4 Atividades econômicas
A principal atividade econômica da sede distrital é a madeira que emprega muitos
moradores. Mesmo com a diminuição da atividade no Pará, Campo Verde ainda
mantém em atividade 3 serrarias.
A pecuária é uma atividade crescente na área e os criadores de Campo Verde estão
voltados para a criação de gado para corte.
A atividade comercial é importante fonte de renda para os moradores, na diversidade
do comércio podem ser encontrados bares, restaurantes, lojas de roupas, salão de
beleza, farmácia, mercados, armarinhos e armazéns de secos e molhados.
A atividade garimpeira foi bastante presente no distrito, mas hoje há poucos homens
que exercem este ofício.
Para apoio ao fluxo de veículos das rodovias, existem 3 hotéis que estão sendo
reformados, uma borracharia e um posto de gasolina com obras em andamento. Os
proprietários alegaram que estão se preparando para o aumento do fluxo de
caminhões na BR-230, quando os portos de Miritituba estiverem em funcionamento.
7.4.3.1.5.3.6.2.5 Aspectos populacionais
A maioria da população é formada por migrantes de diversos locais: Ceará, Piauí,
Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O presidente da associação,
Celeste Guirino Ghizoni morava em Santa Catarina (Bom Retiro) antes de migrar com
os quatro filhos para a área. Com eles vieram outras famílias em busca de terra para
agricultura.
Não há disparidade evidente entre as faixas etárias e sua distribuição é equilibrada e
não se registra fluxo migratório para outros Estados.
Os casamentos, em sua maioria, são informais e as famílias se mantêm unidas, não
havendo 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.
7.4.3.1.5.3.6.2.6 Equipamentos públicos
•

Saúde
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Os moradores informaram que a população é saudável e apenas gripes e resfriados
são comuns. A malária que já assolou a região hoje só ocorre quando trabalhadores
trazem das áreas do garimpo.
Para seu atendimento, os moradores contam com um posto de saúde (Foto
7.4.3.1.5.3.6.2.6/01), que faz triagem e encaminha os casos mais graves para Itaituba.
Lamentam, entretanto, o fato de a frequência das visitas do médico responsável pelo
posto ser quinzenal e a marcação de consultas ser necessariamente realizada com
antecedência, avaliando, ainda, como ruim o atendimento no posto de saúde de
Campo Verde.
Um relato trágico foi contado pelo Sr. Celeste que perdeu um de seus filhos num
acidente com uma máquina que utilizava serra para cortar madeira. Por falta de
correto atendimento o rapaz faleceu devido à infecção interna e muita perda de
sangue.
“Arrebentou um dente na circular, aí cortou o intestino dele
todinho, trouxeram pro posto de saúde, o enfermeiro não entendia
de nada e disse: Ah não tem nada não e o dente da circular tava
dentro dele.. aí ‘levemo’ pra Itaituba pra fazer uma radiografia...
quando foram atender, ‘cheguemo’ era 7:30 da manhã dentro do
hospital, quando foram atender era 10:30, já tava tudo
infeccionado ... cheguei e ele disse assim: pai to morrendo, o
negócio aqui tá feio,... aí eu me desesperei...” (Presidente da
associação, jan.2013)
Reside na localidade uma parteira que atende nos casos mais urgentes, quando não
há tempo hábil para deslocamento da parturiente. Em geral os partos são
encaminhados para Itaituba.
“A Dona Francisca fez parto até na beira da estrada... a mulher
tava pra ganhar neném não tinha nada, aí o carro tava esperando
ali, tava chovendo... não tinha como, e na hora de chegar o
neném jogaram o plástico no chão e ela (D. Francisca) fez o parto
ali na beira da estrada, não tinha ambulância naquela época, não
tinha nada...” (Moradora, jan/2013)
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Foto 7.4.3.1.5.3.6.2.6/01 - Posto de saúde.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

•

Educação

Campo Verde conta com uma escola municipal que oferece curso até a 8a série do
ensino fundamental (Foto 7.4.3.1.5.3.6.2.6/02). Encontra-se em construção uma nova
escola, onde há previsão de que também atenda até à 8ª série.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.2.6/02 - Muro da escola.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Como a escola em funcionamento não oferece o ensino médio regular, os jovens
estudam em Miritituba. Segundo relato de moradora, os pais se preocupam com os
filhos que estudam em Miritituba à noite, pois voltam pra Campo Verde por volta da
meia noite. Existe a possibilidade de ensino médio modular onde professores se
dirigem à escola da sede distrital e lecionam disciplinas isoladas. Os alunos esperam
a disponibilidade dos professores quanto à oferta e agenda de aulas, que são
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realizadas em módulos isolados, sem datas fixas. Assim, o curso que seria realizado
em 3 anos se estende para até 5 anos.
Há educação para adultos na escola. As aulas são realizadas no período noturno e,
como relatado em todas as escolas que oferecem esse serviço, há bastante evasão
escolar; as turmas que iniciam com 20 a 30 alunos perdem cerca de 30 a 40% destes
até o final do ano letivo.
7.4.3.1.5.3.6.2.7 Práticas culturais
Em Campo Verde, segundo moradores, não há festejos ligados à agricultura ou
pesca. A comunidade católica da nucleação promove encontros anuais nos finais de
ano. Na pequena escola são festejadas algumas datas cívicas e no dia das mães e
final do ano se promove algum festejo junto aos moradores. As igrejas evangélicas, 6
no total, realizam seus cultos semanais e as festividades são realizadas
individualmente em cada congregação.
7.4.3.1.5.3.6.2.8 Relações com ambiente e em especial com recursos hídricos
A partir das entrevistas realizadas foi possível depreender que os moradores de
Campo Verde têm informações sobre os cuidados com o meio ambiente e a
importância da região amazônica como um todo. Com a pressão para fechamento de
algumas serrarias na região ficou clara, para os habitantes, a ilegalidade de algumas
práticas de extração e exploração da madeira.
Quanto aos recursos hídricos não há atividade de pesca comercial e nem de
transporte, como observado em outros locais na região. O rio Itapacurazinho, o mais
próximo da sede do distrito, não é frequentado pelos moradores, que alegaram não
existir a mesma quantidade de peixes de outrora.
“Mas o riozinho aqui primeiro dava muito peixe, mas agora
acabou... nem pra comer, num pega mais...Nesse itapacurazinho
quando nós chegamos aqui, nós morava lá no longo do rio, o
pessoal nove horas, dez e meia, você via cardume de oito a dez
trairão.. oito, dez quilos por cima... hoje em dia você passa o dia
todinho e você num pega um assim ó...” (Morador, jan/2013)
7.4.3.1.5.3.6.3 Paraná-Miri
A nucleação Paraná-Miri está localizada na margem direita do rio Tapajós no
município de Itaituba (Foto 7.4.3.1.5.3.6.3/01 e Foto 7.4.3.1.5.3.6.3/02). O acesso à
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localidade pode ser realizado pelo rio ou através de estradas. O acesso por estrada é
prejudicado nos meses das chuvas, desta forma o transporte fluvial acontece
costumeiramente e a nucleação conta com barcos de moradores para deslocamento a
Miritituba e demais localidades.
A população se dirige a Miritituba para compras, educação e saúde. Conforme
representado na Figura 7.4.3.1.5.3.6.3/01, podem ser observados os acessos da
nucleação à sede distrital de Miritituba. O deslocamento tanto pode ser realizado pelas
estradas secundárias até a BR-230 (via principal), como pelo rio; sendo o segundo
meio de transporte o mais utilizado pelos moradores da área.

Figura 7.4.3.1.5.3.6.3/01- Croqui da nucleação.

A ocupação principal da nucleação é na margem do rio e segundo moradores, além
do núcleo que é formado por 4 ruas principais, existem povoados afastados desse
núcleo principal. Foram citados os povoados: Barro Branco, Piririma e Paininho (Foto
7.4.3.1.5.3.6.3/03). Pode-se observar no croqui acima, a esquerda do maior
agrupamento de casas, dois conjuntos isolados. O acesso a esses povoados é
preferencialmente realizado de barco e, durante poucos meses do ano (na seca), é
possível a chegada com carros mais robustos. No lado direito da figura pode ser
observada a BR-230, via principal de acesso ao ramal que parte do Km 11 em direção
a Paraná-Miri, num percurso de aproximadamente 8 km. Pela proximidade de
Miritituba e Itaituba, a nucleação é frequentada no verão, quando surgem as praias
temporárias, pelos moradores das sedes distrital e municipal e moradores das
redondezas.
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Foto 7.4.3.1.5.3.6.3/01 - Vista de Paraná-Miri a partir de praia que se forma no verão
FONTE: site: trilhando7.com.br

Foto 7.4.3.1.5.3.6.3/02 - Vista do rio a partir de Paraná-Miri.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Pode-se observar na Foto 7.4.3.1.5.3.9/03 o povoado Paininho onde se encontra uma
igreja católica, a São José do Paininho. Esse agrupamento possui cerca de 5 casas e
uma casa de festas, segundo informações de barqueiro. A festa anual da igreja atrai
os moradores do núcleo principal. A atividade econômica dos poucos moradores do
povoado é a pesca e o acesso principal se dá pelo rio.
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Foto 7.4.3.1.5.3.6.3/03 - Povoado Paininho. Vista a partir do rio.
FONTE: blog: fatodahora.blogspot.com.br

As habitações da nucleação e dos povoados próximos, em sua maioria, são erguidas
em madeira com coberturas em duas águas em telhas de fibrocimento (Foto
7.4.3.1.5.3.6.3/04). As construções em alvenaria e taipa também são encontradas na
área. Como observado em toda região, os banheiros ou casinhas são externos às
moradias. As divisões dos lotes não são demarcadas fisicamente e as casas não
possuem muros; as crianças e os adultos circulam livremente nas ruas que se
transformam em locais de frequentes encontros (Foto 7.4.3.1.5.3.6.3/05).

Foto 7.4.3.1.5.3.6.3/04 - Habitações em madeira.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.3.6.3/05 - Vista da nucleação.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

De acordo com informações prestadas pelo vice-presidente da Associação de
Moradores, a nucleação é formada por uma população distribuída em
aproximadamente 85 casas, com uma população de 386 pessoas, além de cerca de
15 casas de veraneio.
Os estabelecimentos de comércio são poucos, compreendendo pequenos bares, 2
restaurantes e 5 armazéns de secos e molhados que abastecem a população local e
vizinha com artigos de bebidas, cigarros e mantimentos.
Na localidade há 1 escola, 3 igrejas e não há posto de saúde. As atividades de lazer
compreendem principalmente as praias temporárias, os bares da nucleação e, em
especial, o festival Itaverão.
Sobre a presença de indígenas um morador explicou que “tinha bastante deles ali pra
trás”, sem saber apontar a localização; explicou também que há movimentações de
indígenas na nucleação, mas apenas uma mulher índia, D. Neci, possui uma casa em
Paraná-Miri. Ela é casada com “branco” e tem filhos.
7.4.3.1.5.3.6.3.1 Histórico de formação
A fundação de Paraná-Miri está ligada ao período da extração da borracha no Pará.
Segundo o depoimento de um morador antigo o local foi um seringal e era um porto
para escoamento, embarque e desembarque, de pessoas e da produção, pela
proximidade do rio Tapajós (Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.1/01).
O patrão da seringa era conhecido apenas como Mendonça e era proprietário das
terras. Após a decadência da extração, as terras foram doadas aos que habitavam o
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local. Os moradores informaram que nos anos de 1950 já não existia a atividade da
seringa e o povoado já estava consolidado.
Com o final do ciclo da borracha os homens e mulheres do povoado passaram a
trabalhar com “mariscado” do gato - caça ao gato do mato e à onça para
comercialização de pele - posteriormente com agricultura familiar e, a partir dos anos
1970, com o garimpo.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.1/01 - Vista aérea do rio Tapajós.
À esquerda embaixo localiza-se a nucleação Paraná-Miri. No centro da fotografia
uma praia temporária com barracas montadas para o Itaverão. Pode-se observar
também um caminho de Paraná-Miri a um povoado ribeirinho.
FONTE: blog:forumbr163.blogspot.com.br

7.4.3.1.5.3.6.3.2 Infraestrutura
O sistema de abastecimento de água é formado por encanamentos que transportam
água de um reservatório que recolhe água de uma nascente. Segundo depoimento de
uma moradora, há controle de horário para fornecimento de água e um funcionário da
prefeitura faz a manutenção da bomba. Como esse sistema é muito simples não há
tratamento da água que é consumida pelos moradores, mas os mesmos acreditam
que a água é mineral, pois é muito limpa e transparente. O funcionário responsável
pela manutenção explicou que a mata em volta da nascente é mantida intacta para
não prejudicar o abastecimento.
Há energia elétrica nas ruas e casas; a população considera o serviço insatisfatório,
pois frequentes quedas de energia são registradas no período das chuvas.
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Os banheiros, como vistos em toda região, são localizados num cômodo externo à
casa, normalmente na parte posterior da residência. Construídos em madeira ou
alvenaria possuem sistema de fossa negra.
Existe rede de telefonia no local, com telefones fixos e telefones celulares.
A população se desloca internamente na localidade a pé ou com carros e motos. Para
outras localidades além de carros (período da seca) e motos, principalmente barcos e
voadeiras são utilizados (Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.2/01).

Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.2/01 - Vista dos barcos de moradores de Paraná-Miri.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Há um cemitério na nucleação para enterros apenas de crianças, os adultos são
enterrados em Miritituba ou Itaituba.
A nucleação possui 1 salão comunitário, 1 barracão comunitário e 1 campo de futebol
para as atividades de lazer.
7.4.3.1.5.3.6.3.3 Organização social
A escola é única instituição do poder público presente na nucleação. As organizações
da sociedade civil presentes na nucleação são a Associação dos Moradores de
Paraná-Miri e a Associação dos Barraqueiros que organiza os eventos da nucleação.
7.4.3.1.5.3.6.3.4 Atividades econômicas
A fonte de renda da população é diversifica; provém da pesca, do comércio de bares,
das mercadorias vendidas nos secos e molhadas, da agricultura familiar, com culturas
de arroz e feijão para consumo próprio, e ainda, do comércio temporário do Itaverão.
Segundo o vice-presidente da associação, a maioria das famílias vive da pesca.
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Segundo os pescadores a melhor época para pescar é a partir de janeiro, no período
da enchente. Os pescadores têm seus barcos próprios e são registrados na colônia de
pescadores. Para comercialização do pescado existem basicamente dois valores, os
peixes vendidos para a população da nucleação custam R$5,00 o quilo. Os peixes
comercializados com os compradores fixos do município são vendidos a preços
menores.
Alguns moradores trabalham como diaristas para um Capitão que adquiriu lotes em
Paraná-Miri. Pelo valor de R$30,00 a diária, as pessoas trabalham na fazenda que se
localiza próxima à nucleação.Um funcionário entrevistado elogiou a iniciativa do
proprietário da fazenda em contratar moradores de Paraná-Miri para trabalhar nas
suas terras.
Durante os meses do festival de verão os moradores montam barraquinhas para
comercialização de bebidas e comidas para os moradores locais e turistas da região,
havendo larga movimentação econômica durante o Itaverão.
“Tem os barraqueiros lá que cada qual bota sua barraca, na
época... só que toda comunidade praticamente ganha porque tem
o pessoal que não tem barraca lá na praia e nem é o associado
da Associação dos Barraqueiros mas tem seus transportes para
atravessar os turistas, então tem nego aí que faz até duzentos
reais na sua canoinha por dia.” (Vice-presidente da associação,
jan/2013)
Algumas pessoas trabalham na cidade, não foi informado o número porque os
empregos são temporários, e para isso se deslocam de rabetinha, pelo rio. Foi
informado, ainda, que poucos homens (cerda de seis) trabalham no garimpo.
Outra atividade é a colheita de castanha do Pará, pois as árvores predominantes no
entorno são seringueiras e castanheiras. Um morador entrevistado declarou que foram
colhidos, no mês de dezembro de 2012, 10 sacos, equivalendo a 50 kg cada saco. Na
feira é vendido a R$80,00 o saco. Os meses da safra são de novembro a janeiro.
7.4.3.1.5.3.6.3.5 Aspectos populacionais
A população foi se formando por meio das diversas migrações ocorridas ao longo do
tempo. Sabe-se da presença indígena no local assim como nas comunidades
ribeirinhas pesquisadas. A população nordestina que veio em busca de trabalho na
região, formada basicamente por maranhenses, piauienses e cearenses, se instalou
em Itaituba, Miritituba e arredores, formando assim uma mistura cultural na área.
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Os casamentos na maioria são informais e as famílias se mantêm unidas, não há
registro de conflitos familiares. Há presença de famílias extensas, (segundo presidente
da associação, 8 a 12 filhos) e famílias de índia com “branco”.
7.4.3.1.5.3.6.3.6 Equipamentos públicos
•

Saúde

A nucleação utiliza os serviços de Miritituba para atendimento médico onde é feita a
triagem e os casos mais graves são encaminhados para Itaituba
Uma agente de saúde comunitário – ACS, moradora de Paraná-Miri, atende as
famílias com visitas quando necessário. Uma moradora entrevistada explicou que,
quando há necessidade de atendimento, as pessoas são transportadas de barco para
as sedes distritais ou a sede municipal.
Sobre a ocorrência de doenças na localidade foi informado que a malária sempre
aparece nas épocas da baixa das águas do rio ou quando trazidas pelos garimpeiros.
A ACS faz exames para detecção de malária e distribui medicamentos para os
doentes.
“Mas o que precisa é como eu tô dizendo... o posto de saúde...
porque aqui nós precisa muito.” (Moradora, jan/2013)
Em relação às crianças foi informado que as doenças mais comuns são gripes e
febres. O estado nutricional da população é avaliado pela ACS como adequado, com
uma dieta diversificada. De acordo com o depoimento de uma moradora local: “O que
a gente come bastante aqui é queijo, a gente come carne, mas num é assim... às
vezes a gente larga de comer uma carne pra comer um peixe né?... e ficam tudo sadio
(a respeito das crianças)...”.
•

Educação

Na escola municipal são ministradas as 4 primeiras séries do ensino fundamental,
atendendo aproximadamente 80 alunos com 5 professores (Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.6/01).
Para a continuação dos estudos as crianças se deslocam de barco para Miritituba. A
prefeitura de Itaituba disponibiliza um barco para o transporte escolar até a sede
distrital, o tempo de percurso até a escola é de no máximo 20 minutos. Observa-se,
portanto, que o rio não constitui barreira e sim acesso para a circulação das
populações ribeirinhas ao entorno.
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Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.6/01 - Vista da escola municipal.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.3.6.3.7 Práticas culturais
A comunidade católica realiza a festa de Santa Clara em Paraná-Miri, que ocorre no
período do Itaverão. As festividades são frequentadas pelos moradores locais, missas
e procissões são organizadas para as homenagens. O padre visita as comunidades
nos dias dos festejos dos santos. As igrejas evangélicas Deus é Amor e Assembleia
de Deus (Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.7/01) realizam festas internas com os fieis.
Já a igreja católica de São João Batista, em Paininho, comemora a festa do padroeiro
em junho, com novena e missa. Durante os nove dias de reza são realizados bingos e
no último dia acontece a festa no barracão construído junto à igreja.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.7/01 - Igreja da Assembleia de Deus.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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A Associação de Moradores organiza, com a prefeitura de Itaituba, o festival Itaverão
que ocorre durante o mês de agosto (Fotos 7.4.3.1.5.3.6.3.7/02 a
7.4.3.1.5.3.6.3.7/04). Esta festa é de grande expressão no município e é conhecida
em toda a região. Os meios de comunicação escritos e as televisões locais fazem a
cobertura do festival. Os organizadores estimaram um público de 5.000 pessoas no
show de fechamento da festa em 2012. Moradores informaram que a festa é realizada
há cerca de 15 ou 16 anos e recebe turistas da região e também do Mato Grosso.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.7/02 - Imagem do Itaverão 2012.
FONTE: Blog: fatodahora.blogspot.com.br.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.7/03 - Imagem do Itaverão.
FONTE: Imagem retirada de trecho da reportagem da TV Tapajoara sobre o
Itaverão, em agosto de 2011. http://www.youtube.com/watch?v=qnQpqL-DgWA
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Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.7/04 - Imagem do Itaverão.
FONTE: Imagem retirada de trecho da reportagem da TV Tapajoara sobre o
Itaverão, em agosto de 2011. http://www.youtube.com/watch?v=qnQpqL-DgWA

Durante o Itaverão acontecem shows com grupos musicais e folclóricos (Foto
7.4.3.1.5.3.6.3.7/05), eleição de rainha e rei além de barraquinhas para
comercialização de bebidas e comidas. Os eventos musicais ocorrem durante todo o
dia num palco armado na praia e a população se diverte durante todo mês de agosto.
Após o término do Itaverão, as praias são utilizadas para lazer até a enchente do rio e
o desaparecimento do banco de areia e das barraquinhas. São organizados também
torneios de vôlei de praia.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.3.7/05 - Apresentação de grupo folclórico no
Itaverão 2011.
FONTE: Blog:blogdojuniorribeiro.blogspot.com.br
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7.4.3.1.5.3.6.3.8 Relações com ambiente e em especial com recursos hídricos
Os moradores têm informações sobre a importância dos recursos hídricos e de como
o rio Tapajós é importante para a região; dele se retira o alimento e o rio é o principal
meio de transporte para as localidades próximas. A admiração ao rio foi citada nas
entrevistas e foi observada a relação de dependência do rio, sendo este o único
acesso à localidade em determinados períodos.
“A gente só temo o rio pra chegar na cidade, sem o rio nós não
teria nada.” (Moradora, jan/2013)
Alguns moradores afirmaram que jamais sairão do local e temem a chegada de mais
habitantes. A presença de turistas durante o verão é considerada importante e como
os visitantes são de locais próximos e, consequentemente com hábitos parecidos com
os dos moradores locais, não há conflitos significativos. Foi relatado o receio do
crescimento populacional proveniente da instalação da hidrelétrica; a chegada de
pessoas com hábitos desconhecidos é uma preocupação apontada.
7.4.3.1.5.3.6.4 Cristo Rei do Itapacurazinho
A nucleação Cristo Rei do Itapacurazinho se localiza na margem da BR-163 (Figura
7.4.3.1.5.3.6.4/01 e Foto 7.4.3.1.5.3.6.4/02). Formada a partir da abertura dessa
rodovia, a nucleação é ponto de passagem para quem por ela trafega.

Figura 7.4.3.1.5.3.6.4/01 - Croqui da nucleação.
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A nucleação é formada por 76 residências implantadas em 4 ruas. Na margem da
rodovia encontram-se a igreja e o comércio de secos e molhados (Foto
7.4.3.1.5.3.6.4/01), além de borracharia. As demais habitações são instaladas em
lotes individuais, afastadas umas das outras.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.4/01 - Vista de unidade comercial.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A maioria das habitações da nucleação é construída em madeira com coberturas em
duas águas em telhas de fibrocimento (Foto 7.4.3.1.5.3.6.4/02). As construções em
alvenaria e taipa também são encontradas na área. Como observado em toda região,
os banheiros ou casinhas são externos às moradias.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.4/02 - Vista de casa em madeira.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Os estabelecimentos de comércio são poucos, compreendendo 3 de secos e
molhados e 1 pequeno bar. Na localidade existem 1 escola e 3 igrejas (Foto
7.4.3.1.5.3.6.4/03). Não há posto de saúde. A nucleação possui 1 salão comunitário, 1
barracão comunitário e 1 campo de futebol para as atividades de lazer.

Foto 7.4.3.1.5.3.6.4/03 - Vista da igreja católica e da escola.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.3.6.4.1 Histórico de formação
A história da fundação de Cristo Rei do Itapacurazinho foi contada por um antigo
morador, Sr. Donizete Silva, que chegou à comunidade ainda jovem, com 23 anos,
acompanhado dos pais e irmãos que vieram em busca de terras para agricultura.
De origem mineira, a família ocupou, em 1978, o que hoje é a nucleação. Segundo o
entrevistado apenas um morador, Sr. Antônio, ocupava algumas terras. Como não
havia acesso por estradas, o único acesso ao local era realizado pelo igarapé
Itapacurazinho.
Quando houve a abertura da BR-163, diversas famílias migraram para terras na
recém-aberta estrada chamada também de Cuiabá-Santarém. Como havia a
movimentação da colonização na BR-163, com a formação dos Projetos de
Assentamentos-PA e incentivo do governo, a família de Seu Donizete e de outros
mineiros ocuparam áreas nos novos assentamentos.
Para a mudança, o pai do entrevistado vendeu suas terras em Minas Gerais e
transferiu-se com toda a família para a região. Após alguns anos de agricultura, os
irmãos venderam muitos dos lotes e voltaram para Minas. Ele lamenta a mudança
para a área e confessa arrependimento por ter deixado Minas Gerais, mas justifica
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dizendo que: “Tal ganância, ganância pra possuir terra mais... aumentar as terras e
enfim piorou.. propaganda era demais, vir pro Pará e... dava terra, dava casa...”
Com história parecida com as de outros entrevistados, sr. Donizete e seus
companheiros mineiros trabalharam em garimpos, nas chácaras vizinhas e nas
cidades próximas, para manter a família enquanto as terras não estavam produzindo.
Era necessário preparar os terrenos para plantio, derrubar as árvores, construir as
casas, plantar e, assim, passar a viver nas próprias terras.
Após constituir família e casar com uma mineira, também assentada na região, o
agricultor plantou arroz, banana e milho. Criava porco, galinha e comercializava em
Itaituba; ele cita que vendia uma grande quantidade de galinhas para garimpeiros nas
feiras livres em Itaituba.
“Tinha produção, aqui dois caminhões por semana e quando
melhorou a estrada melhorou muito.” (Agricultor, jan/2013)
Hoje não há mais o cultivo do arroz, apenas alguns agricultores plantam para
consumo próprio. Os agricultores começaram a adquirir gado para criação.
Questionado sobre a produção atual, o agricultor afirmou que pretende continuar a
trabalhar com agricultura, mas sem mecanização teme não conseguir.
“Agora se não tiver jeito de mecanizar não sei como fazer não...
agora não pode derrubar mais.. tem que mecanizar e adubar
agora.” (Sr. Donizete, jan/2013)
7.4.3.1.5.3.6.4.2 Infraestrutura
Em relação a abastecimento de água não há rede nem nascente próxima, cada
residência retira água para consumo de poço particular, aberto pelo próprio morador.
Há energia elétrica nas ruas e casas. A população considera o serviço insatisfatório,
pois seguidas quedas de energia são registradas no período das chuvas.
Os banheiros, como vistos em toda região, são localizados num cômodo externo à
casa, normalmente na parte posterior da residência. Construídos em madeira ou
alvenaria possuem sistema de fossa negra. Algumas famílias construíram banheiros
internamente nas residências.
Em Cristo Rei do Itapacurazinho há um telefone público, que nem sempre funciona, e
telefones celulares com antena rural que capta sinal tanto da sede municipal de
Trairão quanto de Itaituba. Não há serviço de internet.
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A população se desloca internamente na localidade a pé ou em carros e motos. Para
outras localidades, além de carros e motos particulares, há oferta de ônibus na
rodovia a qualquer hora, segundo relato de moradora. Diariamente trafegam ônibus
intermunicipais e interestaduais que fazem rotas de Itaituba ou de Santarém e seguem
até o Mato Grosso, e vice-versa.
“É só esperar que passa um (ônibus)”. (Moradora, jan/2013).
7.4.3.1.5.3.6.4.3 Organização social
A escola é única instituição do poder público presente na nucleação. A organização da
sociedade civil presente na nucleação é a Associação dos Moradores de Cristo Rei do
Itapacurazinho, criada em 1991. Segundo o presidente, todos os chefes de família são
associados e, quando há necessidade, as pessoas colaboram para o pagamento de
taxas. A associação está legalizada e sem dívidas. Apesar de ativa não está engajada
em nenhum programa de apoio à agricultura familiar; o presidente lamenta a falta de
parcerias com órgãos como a EMATER e atribui à expansão dos portos em Miritituba
uma oportunidade para o desenvolvimento de novos programas para a região.
7.4.3.1.5.3.6.4.4 Atividades econômicas
Questionados sobre as principais atividades econômicas dos residentes na nucleação,
os entrevistados listaram atividades diversificadas. Alguns agricultores plantam jupira,
milho, feijão e abacaxi. O arroz não é mais cultivado e a maioria das famílias consome
o arroz proveniente do Mato Grosso.
Moradores de Cristo Rei do Itapacurazinho, cerca de 60 pessoas, trabalham como
diaristas em fazendas próximas. O valor da diária é R$30,00. Existe uma parcela da
população aposentada e o desemprego foi citado nas entrevistas.
Os estabelecimentos comerciais empregam poucos, mas têm
representatividade com 3 armazéns de secos e molhados, bar e borracharia.

alguma

Em relação à criação de gado, o presidente da associação afirmou que muitas famílias
têm gado de corte (média de 200 cabeças), paralelamente a outras atividades: “Quem
não é empregado ou aposentado trabalha com gado.” Alguns criadores já ouviram
falar no Programa da Bacia Leiteira mas não são associados. Alegam que para
trabalhar com leite é necessário se associar a um projeto vinculado a um órgão
público ou a uma cooperativa, pois a distribuição deve ser realizada para clientes
regulares, que possuam estruturas de armazenamento adequado para a
comercialização.
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Segundo informações, não há pessoas trabalhando no garimpo e nunca ouve serraria
na nucleação.
7.4.3.1.5.3.6.4.5 Aspectos populacionais
A população foi se formando por meio das migrações ocorridas principalmente nos
anos 1970 a 1980. Além de mineiros, outros migrantes do Nordeste, como
maranhenses e piauienses além de paraenses, chegaram ao local.
Os casamentos na maioria são informais e as famílias se mantêm unidas, não há
registro de conflitos familiares. Muitos filhos dos moradores ao chegarem à
adolescência se deslocam para Itaituba ou Trairão para dar continuidade aos estudos.
Segundo depoimento, a maioria retorna, constitui família e adquire terras em Cristo
Rei do Itapacurazinho.
7.4.3.1.5.3.6.4.6 Equipamentos públicos
•

Saúde

Não há posto de saúde na nucleação, os doentes são tratados em Itaituba ou Campo
Verde. Uma Agente de Saúde Comunitária - ACS faz o acompanhamento das
crianças na localidade. Seu trabalho principal é a pesagem e medição das crianças.
Quando há campanha de vacinação, a ACS traz as vacinas para a nucleação e a
aplica na população.
Sobre a ocorrência de doenças na localidade, foi informado que o último caso de
malária foi há 8 anos. A dengue é uma doença que está se espalhando na região, há
registro na nucleação, mas não se obteve informações referentes à quantidade e
frequência.
•

Educação

A escola municipal de Cristo Rei do Itapacurazinho atende a crianças da nucleação e
também de povoados e nucleações próximas. Com 183 alunos matriculados em 2012,
a escola possui turmas do maternal à 8ª série (9º ano). A escola recebe alunos de 5
locais próximos: Santo Antônio II, do Compartimento 3; crianças da vicinal do cacau,
da vicinal da 12 e das glebas 7 e 8, esses povoados se localizam fora do limite da
AID. Para a continuação dos estudos, as crianças se deslocam pata Itaituba e Trairão.
Há uma turma de jovens e adultos que em 2012 iniciou com 21 alunos e apenas 12
concluíram o ano letivo. Como em toda região a evasão escolar dos adultos é alta,
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justificada pela dificuldade no aprendizado e cansaço pelas horas trabalhadas durante
o dia.
A escola é equipada com sala de informática e computadores, porém os
equipamentos nunca foram utilizados; o diretor, que trabalha há 2 anos, na escola não
soube explicar o motivo do não funcionamento das máquinas.
Com estrutura organizada, há educação ambiental na escola e o índice de reprovação
entre as crianças é pequeno. Em 2012 foram apenas 5 em toda a escola. O êxito se
deve, também, à postura da direção da escola, que procura alunos faltantes em suas
casas e os ajuda a solucionar, quando é possível, problemas que interfiram nos
estudos das crianças.
O diretor da Escola Santa Rosa I, Sr. Ivaldo Santana, trabalha com uma equipe de 12
professores, 2 merendeiras, 2 auxiliares, 3 motoristas, 2 secretárias e 2 vigias. É
utilizado micro-ônibus e caminhonete D20 para transportar as crianças das vicinais até
a escola.
Do quadro de professores da escola 5 são formados com curso superior, 1 se forma
em 2013 e 3 terminam a faculdade em 2014. Os professores cursam a graduação em
Itaituba nos cursos modulares, oferecido em janeiro e julho. O diretor cursa pósgraduação em Supervisão Escolar.
Na escola já se debate sobre as obras dos portos e da hidrelétrica, havendo
preocupação com o aumento do tráfego e de pessoas. Já se espera o aumento no
fluxo de pessoas na região e possível interferência na rotina da escola, que se situa às
margens da BR-163.
Palestras com o tema Educação Ambiental são realizadas na escola, por iniciativa da
direção que julga importante a formação extracurricular para as crianças.
7.4.3.1.5.3.6.4.7 Práticas culturais
A comunidade católica realiza a festa do padroeiro, Cristo Rei, no mês de novembro,
apesar de ser em outubro o dia do santo padroeiro. A Associação dos Moradores
participa da organização da festa que ocorre no barracão comunitário. No período da
festa são realizados torneios no campo de futebol da nucleação e comercialização de
bebidas e comidas.
As igrejas Adventista do Sétimo Dia e Cristã do Brasil (Foto 7.4.3.1.5.3.6.4.7/01)
realizam cultos semanais. A igreja católica recebe a visita do padre uma vez ao mês.
Nos demais dias, as missas são realizadas pelos próprios fieis que conduzem a
cerimônia, geralmente aos domingos.
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Foto 7.4.3.1.5.3.6.4.7/01 - Vista da igreja Cristã do Brasil.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.3.6.4.8 Relações com ambiente e em especial com recursos hídricos
Os moradores têm informações sobre a importância do rio e da floresta. Há presença
de órgãos federais de controle ambiental como o IBAMA e o ICMBio para controle de
queimadas.
O igarapé mais próximo da nucleação era utilizado para banho pelos moradores até
que o proprietário de uma chácara próxima interrompeu o acesso ao local com uma
cerca. Apesar disso as pessoas ainda se banham em outro local próximo à ponte da
BR-163.
O ICMBio oferece cursos para agricultores da região. O presidente da Associação de
Moradores, juntamente com outros habitantes, frequentaram dois cursos ministrados
pelo o órgão: Associativismo e Cooperativismo.
São promovidas, na escola, palestras sobre meio ambiente e valorização do local. Nas
palestras a importância da nucleação e o incentivo às atividades voltadas ao meio
rural são evidenciadas.
“A vida na cidade não é igual aqui não, aqui vocês plantam uma
mandioca... plantam um milho... falo, olha no ano passado o milho
assado em Itaituba tava dois e cinquenta... aqui vocês mesmos
plantam, sem pagar um real... pensem bem antes de ir, de vender
isso aqui”. (Diretor da escola, jan/2013)
7.4.3.1.5.3.7 Fichas das Vistorias realizadas nas Nucleações do Compartimento
3.
Apresentam-se, a seguir, as Fichas das Vistorias realizadas em todas as nucleações
integrantes do Compartimento 3.
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CRISTO REI DO ITAPACURAZINHO

Município: Itaituba

Data: 30/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Itapacurazinho
Acesso por terra: BR-163
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 629393 e N: 9509994

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 4 ruas
Nº de casas: 76 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
Conselho Comunitário Cristo Rei
1 Campo de futebol
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental
1 Igreja Católica
1 Igreja Cristã do Brasil
1 Igreja Adventista do Sétimo Dia
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
3 Secos e molhados
1 Bar
1 Borracharia
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura (farinha, melancia, abacaxi, tapioca e banana) e gado p/ corte.
Pesca para consumo
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Orelhão que não funciona sempre
Presidente do Conselho – Donizete Souto Silva. Mineiro, 20 anos de moradia na nucleação
Água de poço/ cacimba. Possibilidade de construção de poço artesiano na escola
Nome original: Agrovila Cristo ReI
Ocorreram 2 casos de malária há cinco anos atrás
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Vista da BR-163 no trecho da nucleação. FOTO 2: Habitação.
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 3: Habitações.

FOTO 4: Habitações e arruamento.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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NOSSA SENHORA APARECIDA

Município: Itaituba

Data: 01/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Sem informação
Acesso por terra: BR-230
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 624992 e N: 9515236

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 1 rua e casas espalhadas, sem arruamento
Nº de casas: 2 casas observadas. Informado que há aproximadamente mais 11, distribuídas em sítios
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola fechada
5 COMÉRCIO E SERVIÇO
Não identificado
6 ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Agricultura de subsistência
Maioria vive da aposentadoria
7 PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Não identificado
8 OBSERVAÇÃO GERAL
Rede de energia elétrica
Água de poço/cacimba
Pertence à Associação Rural Comunitária
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Habitações.

FOTO 2: Igreja e habitação.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Igreja católica.

FOTO 4: Habitação e rua.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.
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PARANÁ-MIRI

Município: Itaituba

Data: 01/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Tapajós
Acesso por terra: Ramal Norte Sul
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 610058 e N: 9522594

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 4 ruas
Nº de casas: 100 casas (aproximadamente), sendo algumas de veraneio (cerca de 15)
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Salão comunitário
1 Barracão comunitário
1 Campo de futebol
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental até a 4ª série
1 Igreja Católica
2 Igrejas Evangélicas
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
5 Secos e molhados
2 Restaurantes
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Agricultura familiar (farinha, tapioca, arroz, feijão, açaí, buriti)
Turismo durante o festival “Itaverão”, que movimenta o comércio temporário local e atrai muitos visitantes
de locais próximos
6 homens no garimpo
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Sim, uma família Munduruku
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Vila a beira de uma praia temporária, onde ocorre o festival
Associação comunitária Paraná-Miri
Água de nascente
Rede de energia elétrica
Casos de malária
Sinal de celular e rede de telefonia fixa
Engloba outros povoados próximos
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Rio Tapajós.

FOTO 2: Vista de igreja.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Vista da nucleação

FOTO 4: Habitações.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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SANTA LUZIA / Km 11

Município: Itaituba

Data: 04/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Itapacurá
Acesso por terra: BR-230
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 615563 e N: 9514455

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido
Nº de casas: 53 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola fechada (alunos vão para Miritituba)
1 Igreja Evangélica
1 Igreja Católica
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
4 secos e molhados/ bares

6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente produção de farinha de mandioca.
Agricultura familiar.
Alguns jovens empregados em Miritituba.
1 Homem no garimpo.
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Presidente da Comunidade - Sr. Francisco
Grande parte da população veio do Maranhão.
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Vista da BR-230 e ramal

Foto 2: Vista de bar/secos e molhados.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 3: Habitação.

Foto 4: Habitação.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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SANTA TERESINHA

Município: Itaituba

Data: 30/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Sem informação
Acesso por terra: Vicinal a partir da BR-163
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 619579 e N: 9502175
1. CROQUI

2 PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido
Nº de casas: 40 casas
3 LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Campo de futebol
1 Barracão
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4 EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental completo
1 Igreja Assembleia de Deus
1 Igreja Católica
5 COMÉRCIO E SERVIÇO
1 Secos e molhados comunitário
6 ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura familiar (banana)
Gado para corte

7 PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8 OBSERVAÇÃO GERAL
Pesca para consumo
Não possui rede de energia elétrica. Atualmente muitas casas desocupadas (motivo, falta de energia
elétrica para trabalhar)
Água de nascente encanada e poço/cacimba
Poucos casos de malária
Comunidade advinda de Tocantins e Maranhão (Programa Terra Legal)
Associação Comunitária Norte Sul Arconsul. Presidente: Dionelson
Local de minério de ferro (segundo informação)
Saúde: se dirigem a Itaituba
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Barração comunitário

FOTO 2: Habitação.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Campo de futebol.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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SANTO ANTÔNIO II

Município: Itaituba

Data: 30/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Santo Antônio
Acesso por terra: Via a partir da BR-230
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 617829 e N: 9507272

1.

CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido
Nº de casas: 53 casas

3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
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2 Campos de futebol
1 Barracão
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental completo
1 Igreja Católica
5. COMÉRCIO E SERVIÇO

6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura familiar (arroz, feijão,açaí e farinha).
2 Homens no garimpo.
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Energia para alguns de uma turbina instalada numa cachoeira
Água de poço/ cacimba individual
Celular sinal fraco
Presidente da associação dos moradores e da comunidade: Francisco Ferreira da Silva
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Igreja

FOTO 2: Habitação.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Barracão comunitário.

FOTO 4: Habitação.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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SÃO JOÃO BATISTA II / Km 17

Município: Itaituba

Data: 01/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé Samburai
Acesso por terra: Via a partir da BR-163
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 621906 e N: 9509775

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido.
Nº de casas: 20 casas (Há 34 lotes de terra)
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3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental
1 Igreja da Assembleia de Deus
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
1 Bar
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente Agricultura familiar
Aposentadorias
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Energia por meio de geradores individuais
Água de poço/cacimba

9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Vista da Nucleação

FOTO 2: Habitação.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013
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SÃO SEBASTIÃO/ PIÇARRA

Município:Itaituba

Data:30/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial
Acesso por terra: BR-163
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 623514 e N: 9499258

1.

Croqui

2. PORTE
Número de ruas: 1 rua, BR-163
Nº de casas: 48 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Barracão
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1 Campo de futebol
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental até a 4ª série
1 Igreja Assembleia de Deus
1 Igreja Católica
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
1 Secos e molhados
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente pecuária, gado de corte e leite
Agricultura: cacau
Alguns no garimpo
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Sim, 1 índio
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Antes 56 casas/famílias, 8 se mudaram por falta de energia, à época, e escola para os filhos
Água de nascente e poço/cacimba
Foi relatada a ocorrência de doenças como verminose, anemia e malária
Catarinenses e gaúchos chegaram em 1982
Associação Comunitária São Sebastião. Presidente: Remídio José Winkger.
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9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Vista churrasqueira comunitária, igreja
católica e barracão.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FOTO 2: Criação de animais.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Habitação.

FOTO 4: Habitação e igreja evangélica.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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7.4.3.1.5.4 - Compartimento 4 – BR-230 Norte - Margem Esquerda
O Compartimento 4 - BR-230 Norte - Margem Esquerda, conforme seu próprio nome
diz, desenvolve-se na porção norte da rodovia, à margem esquerda do rio Tapajós, e
compreende um conjunto de 08 nucleações dispostas ao longo das margens da
Rodovia Federal Transamazônica - BR-230, sendo que todas as nucleações estão no
território municipal de Itaituba. O Quadro 7.4.3.1.5.4/01 apresenta as nucleações
integrantes deste compartimento.
Quadro 7.4.3.1.5.4/01 – Localidades do Compartimento 4 – BR-230 Norte - Margem Esquerda
Nucleação

Município

Área de Influência

Ilha da Goyana

Itaituba

AID

Nova Califórnia

Itaituba

AID

Nova Canaã/São Vicente

Itaituba

AID

Nova Conquista I

Itaituba

AID

Nova Conquista II

Itaituba

AID

Três Irmãos

Itaituba

AID

Vila Braga

Itaituba

AID

Vila Rayol

Itaituba

AID

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

Todas essas localidades ocupam parte da Gleba Arraia, área de terras devolutas
discriminadas pelo INCRA para os projetos de assentamento. No Plano Diretor de
Itaituba essas áreas estão definidas na Macrozona de Consolidação como área
produtiva, mas sem uma regra definida do uso e ocupação desse solo municipal.
O Compartimento 4 está circundado a oeste pelo Parque Nacional da Amazônia –
PARNA e algumas nucleações vizinhas ao PARNA são consideradas como uma
barreira ecológica de proteção a esta Unidade de Conservação. Nesse território estão
também delimitadas as diferentes unidades de colonização e de desenvolvimento
sustentável como o Projeto de Assentamento – PA Miritituba, o Projeto de
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Assentamento Coletivo - PAC Arixi, e os Projetos de Desenvolvimento Sustentável:
PDS Cocalino e PDS Novo Horizonte.
Em termos gerais, alguns aspectos demográficos observados no Censo de 2010
(IBGE) mostram que o Compartimento 4 - BR-230 Norte - Margem Esquerda
compreende uma população de 1.485 indivíduos, onde 29,02 % compreendem a taxa
de indivíduos não alfabetizados e a faixa de idade entre 10 e 40 anos apresenta uma
taxa de 5,97% de analfabetos. Com relação ao número de pessoas por casa, observase que 70,98% das moradias abrigam 2 a 5 indivíduos e cujos responsáveis são
homens em 89,58% dos casos e 10,42 % são mulheres, taxas que refletem a
presença de maior número de homens nas comunidades de pescadores tradicionais,
que inclui solteiros vivendo solitariamente e que são chamados de “Cutião”.
A construção da BR-230 foi iniciada e concluída 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 9º Batalhão de
Engenharia e Construção do Exército Brasileiro (BEC), foi incentivada a colonização
agrícola e agropecuária em algumas áreas da região. As outras áreas, principalmente
aquelas que comportavam comunidades tradicionais ribeirinhas, permaneceram quase
intocadas e outras foram reservadas para a criação de unidades de conservação,
como o Parque Nacional da Amazônia – PARNA. Durante as décadas de 1980 e 1990
praticamente não houve manutenção da estrada o que a tornou intransitável na
estação das chuvas pelos atoleiros, buracos e precariedade das pontes de madeira e,
na estação da seca, quando a poeira torna inviável a trafegabilidade na rodovia.
7.4.3.1.5.4.1 Caracterização geral das localidades do compartimento
Os registros históricos disponíveis informam que as nucleações ribeirinhas do eixo BR230 Norte - Margem Esquerda existem desde o século XIX, mas evidências
arqueológicas apontam para uma ocupação muito mais antiga. A primeira época da
exploração da seringa, em meados do século XIX veio consolidar a formação de
muitas nucleações nessa área, principalmente pelos seringais nativos e a facilidade de
escoamento da produção pelo rio Tapajós e afluentes. As nucleações afastadas das
margens do Tapajós e localizadas mais no interior do Compartimento 4 surgiram a
partir de ocupações mais recentes, que foram posteriormente adequadas a diferentes
modalidades de projetos de colonização desenvolvidos pelo INCRA.
Uma caracterização geral das nucleações deste compartimento aponta para a
situação de estagnação da economia que está estruturada, por um lado, na
exploração dos recursos da pesca e, por outro, na agricultura familiar e pecuária de
corte.
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A agropecuária, apesar dos esforços desenvolvidos pela EMATER e outros agentes
como as associações de agricultores, ainda é pouco desenvolvida e dependente de
técnicas tradicionais. A falta de energia, de estradas e de políticas públicas na área de
saúde e educação, bem como as ações de fiscalização do IBAMA têm limitado o
crescimento econômico dessas nucleações, o que provoca a saída de muitas famílias
para a cidade de Itaituba e vem fortalecer a concentração de terras nas mãos de
grandes pecuaristas que já estão instalados na área. A pesca comercial, ainda refém
do ‘sistema de aviamento’ que marca a relação do pescador com o atravessador,
apresenta uma tendência de expansão uma vez que a Colônia de Pesca de Itaituba
tem facilitado a obtenção de crédito para a compra de motores, barcos e outros
implementos e, também, 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 da BR-230 Norte - Margem Esquerda é muito precário e
torna-se mais crítico pela ausência de políticas públicas eficientes para a educação,
saúde, saneamento ambiental entre outros aspectos.
7.4.3.1.5.4.2 População, infraestrutura, serviços e atividades comerciais
presentes em cada localidade
Para uma caracterização dos núcleos populacionais do Compartimento 4 foi
organizado o Quadro 7.4.3.1.5.4.2/01 que apresenta alguns aspectos obtidos nos
levantamentos de campo, como o número de residências e região de origem da
população, algumas condições da infraestrutura e dos serviços e das atividades
econômicas presentes em cada localidade
.
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Quadro 7.4.3.1.5.4.2/01 – Quadro Síntese - Aspectos da população, infraestrutura, serviços e atividades econômicas.
Aspectos da População
Nucleação

Infraestrutura

Serviços

Estabelecimentos
de
Comércio e
Serviços

Atividades
Econômicas
Principais

Região
Origem4

Nº casas

Água

Energia

Saneamento

Telefonia

Educação

Saúde

Ilha da Goyana

PA (Médio
Tapajós)

04

Rio

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Pesca

Nova Califórnia

NE (MA, CE,
PI, RN)

Poço/
cacimba

Não

Fossa

Telefone
público

EMEFc

ACS

- Secos e
molhados

Agricultura familiar,
(farinha), Pecuária,
Garimpo.

Nascente,
Rio

Não

Fossa

Celular

EMEF
fechada

ACS

01 bodega

Pesca

60

Poço

Não

Fossa

Não

EMEF

ACS

03 Secos&
molhados

Agricultura familiar,
(farinha), Diaristas

27

Poço

Não

Fossa

Não

EMEIF

ACS

01 bodega

Agricultura familiar
(farinha),
Pecuária

Nova Canaã

Nova Conquista
I
Nova Conquista
II

PA (Médio
Tapajós),
NE (MA)
NE (MA, CE,
PI, RN)
SUL (PR) SE
(BA, MG)
NE (MA, CE,
RN)
SUL (PR)

178
(345
hab.)
38
(185
hab.)

5

6

4

Os sinais + e – indicam a presença maior ou menor de famílias por região e entre parênteses o(s) Estados(s) mais representado(s).
EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental até a 5 ª série. EMEFc – Escola Municipal de Ensino Fundamental completo (até a 8 ª série) EMEIFc- Escola Municipal de Ensino Infantil
e Fundamental até 4ª série. EEEM – Escola Estadual de Ensino Médio.
6
ACS – agente comunitário de saúde.
5
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Aspectos da População
Nucleação

Infraestrutura

Serviços

Estabeleci mentos
de
Comércio e
Serviços

Atividades
Econômicas
Principais

Região
Origem

Nº casas

Água

Energia

Saneamento

Telefonia

Educação

Saúde

Três Irmãos

NE (MA)
SE (MG)

09

Poço

Não

Fossa

Não

EMEF

Não

Não

Agricultura familiar
(farinha), Pecuária.

Vila Braga

PA (Médio
Tapajós)

07

Mina,
Rio

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Pesca, Agricultura
familiar (farinha).

Vila Rayol

PA (Médio
Tapajós),
SUL (SC),
SE (MG)

30

Rio

Não

Fossa

Não

EMEF

ACS

Não

Pesca, Agricultura
familiar, Serviços
barco, Diaristas

FONTE: Roteiros de pesquisa expedita e roteiros de pesquisa qualitativa (nov. e dez. de 2012 e jan de 2013) (CNEC WorleyParsons, 2013)
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O primeiro aspecto que o Quadro 7.4.3.1.5.4.2/01 apresenta diz respeito à origem dos
moradores das nucleações analisadas. Como já descrito anteriormente, a região
apresenta uma área de ocupação tradicional na beira do rio Tapajós e outra área que
foi palco de ocupações recentes de terras devolutas integradas no programa de
colonização do INCRA. Observa-se, portanto, que há duas categorias de formação
populacional, uma estruturada com famílias originárias dessa região do Médio Tapajós
e outra de origem nordestina, sendo a maioria de famílias de origem maranhense.
Essas categorias que ocupam espaços diferenciados também apresentam diferenças
socioculturais, principalmente relacionadas às atividades econômicas. Os moradores
da beira rio são tradicionalmente ribeirinhos especializados na pesca e produtores de
roças de subsistência; os moradores dos assentamentos são agricultores familiares e
recentemente desenvolvem a pecuária de corte.
Com relação ao tamanho das nucleações, observa-se que, na área de assentamento,
Nova Califórnia se destaca por ser a localidade mais populosa do Compartimento 4 e,
em seguida, estão as nucleações de Nova Conquista I e II que apresentam um
tamanho médio e, por último, a nucleação de Três Irmãos que é a menor localidade
dessa área do compartimento. Na área ribeirinha destaca-se a nucleação de Nova
Canaã que apresenta o maior número de residências e é seguida pela Vila Rayol que
detém uma população bem superior às outras duas nucleações que não ultrapassam o
número de sete domicílios.
O segundo aspecto apresentado pelo Quadro 7.4.3.1.5.4.2/01 diz respeito à
infraestrutura das nucleações e a primeira observação se refere ao abastecimento de
água. Os poços, minas e o próprio rio são as formas de abastecimento de água nas
nucleações, sendo que apenas Nova Califórnia dispõe de um poço artesiano e uma
rede de distribuição para as casas localizadas na área urbana da nucleação. Destacase que nas nucleações ribeirinhas a água do rio é consumida sem qualquer
tratamento.
Observa-se que não há nenhuma rede de coleta de esgotos na região da BR-230
Norte - Margem Esquerda. Em algumas nucleações predomina o sistema de fossa
rudimentar, presente na maioria das residências. Apenas nas nucleações ribeirinhas
de Vila Braga e Ilha da Goyana não há fossa e se faz uso dos terrenos ao fundo das
casas.
Os serviços de energia elétrica convencional não atendem qualquer nucleação do
Compartimento 4 e os serviços de telefonia são também precários; apenas a
nucleação de Nova Califórnia dispõe de um orelhão comunitário e o celular só tem
cobertura na Vila de Nova Canaã por estar a cerca de 30 quilômetros da cidade de
Itaituba.
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Os serviços públicos de Educação e Saúde estão aparentemente presentes em quase
todas as localidades, mas a qualidade desses serviços é considerada precária,
ineficiente e desqualificada. As escolas municipais de Ensino Fundamental estão
presentes em cinco nucleações e apenas na nucleação de Nova Califórnia é oferecido
o Ensino Fundamental até a 8ª série. Na nucleação de Nova Canaã a escola está
fechada apesar da demanda de 19 alunos e nas nucleações de Ilha da Goyana e Vila
Braga não há escolas. Os alunos das nucleações com ensino fundamental até a 4ª
série são deslocados por um sistema de transporte escolar precário para a nucleação
de Nova Califórnia.
O serviço de saúde é muito precário e ineficiente e nenhuma nucleação dispõe de um
simples ‘postinho de saúde’. Na maioria das nucleações o serviço de saúde se resume
no Agente Comunitário de Saúde – ACS, que não tem formação básica que possa ser
aplicada no mais simples atendimento de saúde e três nucleações nem mesmo
dispõem desse tipo de agente. Para toda a demanda por serviço de saúde do
Compartimento 4, há apenas o posto de saúde do quilômetro 28 da BR-230, na
nucleação de Boa Vista localizada no Compartimento 5, onde as condições das
instalações e dos equipamentos básicos de um centro de saúde são as mais precárias
possíveis e a equipe de paramédicos é insuficiente para atender a demanda dessas e
de outras nucleações vizinhas e muito menos dos acidentes que ocorrem ao longo da
BR-230. Nesse posto de saúde há um atendimento médico que ocorre uma vez por
semana, mas atende uma cota de 20 pacientes. Por isso a população do
Compartimento 4 recorre diretamente aos serviços de saúde oferecidos na cidade de
Itaituba.
Os pontos de comércio são quase inexistentes nas localidades de BR-230 Norte Margem Esquerda, apenas Nova Califórnia e Nova Conquista I dispõem de
estabelecimentos de secos & molhados e Nova Canaã e Nova Conquista II dispõem
de uma simples bodega.
O último aspecto apresentado no Quadro 7.4.3.1.5.4.2/01 refere-se a atividades
econômicas principais e secundárias de cada nucleação, que vêm caracterizar a
função da localidade no contexto da economia do compartimento. Em termos gerais, a
economia é essencialmente voltada para o setor primário, ou seja, baseada na
agricultura familiar, na pesca, na pecuária de corte e na prestação de serviços como
diaristas rurais ou barqueiros. Vale destacar que a agricultura familiar é a atividade
principal das nucleações localizadas nas áreas de assentamento, cuja produção é
direcionada ao mercado de Itaituba, principalmente a farinha de mandioca beneficiada
nessas localidades. A pesca é a atividade econômica principal das nucleações
ribeirinhas e depende exclusivamente do intermediário, mas eventualmente alguma
farinha de mandioca produzida pode ser negociada no mercado de Itaituba.
VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 93
Revisão: 0

Observa-se que o pouco dinamismo da economia do Eixo BR-230 Norte - Margem
Esquerda, principalmente com relação à produção agrícola, decorre, por um lado, pela
morosidade do processo de regulamentação fundiária e pelas restrições impostas pelo
IBAMA com relação à derrubada de áreas para o cultivo e, por outro lado, pela
dificuldade de escoar a produção agrícola local para o mercado de Itaituba e pelo grau
rudimentar da produção agrícola, que utiliza poucos insumos, tecnologia e maquinário.
Já a pesca tem uma grande potencialidade de expansão, agora que é possível via
Colônia de Pesca obter financiamento para a compra de barcos, redes e outros
implementos. Entretanto a relação de dependência com o atravessador,
principalmente para o escoamento da produção, é o principal fator que inibe essa
expansão.
7.4.3.1.5.4.3 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 Compartimento 4 BR-230 Norte - Margem Esquerda refletem a história de formação das nucleações; por
um lado, pela continuidade do modo de vida tradicional ribeirinho preservado nas
nucleações vinculadas à pesca tradicional e, por outro, pelas nucleações constituídas
por migrantes do nordeste 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.
Nas nucleações ribeirinhas, o rio é a principal referência que sempre orientou e
garantiu a reprodução do modo de vida dessa população originária da área, apesar
das estratégias de sobrevivência que foram desenvolvidas ao longo dos últimos cem
anos como a exploração da seringa, a vinculação ao garimpo e a exploração
momentânea de outros recursos da mata como o pau rosa, a pele de felinos, entre
outros e que foram alternativas econômicas que duraram enquanto o mercado e a
legislação permitiram. A pesca e a produção agrícola como meio de obtenção de
renda e forma de integração no mercado capitalista sempre estiveram presentes no
modo de vida ribeirinho e foram retomadas quando necessário. Atualmente a pesca é,
para essas nucleações ribeirinhas, a atividade econômica principal e sua dimensão
cultural foi, e continua sendo, a linha mestra para a transmissão dos saberes para as
novas gerações.
Na área dos assentamentos, a agricultura familiar é a referência principal da
reprodução do modo de vida trazido pelos migrantes das suas áreas de origem. Por
ser um sistema tradicional com ampla difusão por todo o país, encontrou na região do
médio Tapajós as condições necessárias para sua reprodução. A relação com a terra
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é fundamental para esse conjunto de famílias migrantes e foi a referência que
mobilizou essa população para a ocupação dessa área de terras devolutas.
7.4.3.1.5.4.4 Relações de dependência com os núcleos urbanos
A conectividade com os centros estruturados, principalmente com a cidade de Itaituba,
por meio do rio Tapajós, desde sempre marcou a relação de dependência das
nucleações ribeirinhas que foi ampliada com a acessibilidade estabelecida pela
rodovia BR-230. Essa dependência, que também abrangeu as nucleações
estabelecidas pelos assentamentos, é o que determina o desenvolvimento e a
dinâmica atual do Compartimento 4 – BR-230 Norte - Margem Esquerda.
Essa conectividade faz com que as nucleações ampliem as opções para compra e
venda de produtos da pesca e da agropecuária, e também para a obtenção dos
serviços de saúde e educação que inexistem nessa área do município de Itaituba.
7.4.3.1.5.4.5 Caracterização das nucleações Nova Canaã, Vila Braga, Vila Rayol,
Nova Conquista II e Três Irmãos, a partir de Pesquisa Qualitativa Amostral
Como nos demais compartimentos, neste Compartimento 4 também foi desenvolvido
um trabalho de campo mais investigativo visando estabelecer uma tipologia das
diferentes nucleações. 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,cujo resultado orientou a escolha das nucleações a serem
detalhadas, tendo como critério o porte, definido pelo número de domicílios,
características sociais e função econômica registrados na vistoria realizada
preliminarmente. Desta forma foram escolhidas as seguintes nucleações: Nova Canaã,
tamanho médio dentre as nucleações do compartimento e com significativa
participação de sua população em atividade de pesca comercial e Vila Rayol também
de porte médio, mas vinculada ao turismo; Três Irmãos representando as pequenas
nucleações e relacionada às áreas de assentamento do INCRA e Vila Braga
representando as pequenas nucleações e sua população vinculada à pesca comercial;
Nova Conquista II de porte médio, quando comparada às demais nucleações do
compartimento, e com atividades predominantemente relacionadas à agricultura
familiar.
O resultado dessa investigação, que compreende os textos apresentados a seguir,
possibilitou uma caracterização mais detalhada dos núcleos populacionais escolhidos,
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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, das condições de vida, dos serviços públicos,
além de informações sobre a história da nucleação e dos seus principais aspectos
socioculturais.
7.4.3.1.5.4.5.1 Nova Canaã
A nucleação denominada Nova Canaã (antiga São Vicente) está localizada a 37
quilômetros da sede municipal de Itaituba pela BR-230 – Rodovia Transamazônica
que, apesar das dificuldades de tráfego no inverno, é o principal acesso a essa
localidade pela estrada do km 37 (Foto 7.4.3.1.5.4.5.1/01).

Figura 7.4.3.1.5.4.5.1/01 – Croqui da nucleação.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.1/01 Sinalização da entrada do caminho para Nova Canaã
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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A área de ocupação de Nova Canaã é definida pelo Macrozoneamento Municipal do
Plano Diretor de Itaituba como Macrozona de Consolidação, onde não estão definidas
as regras de uso do solo. Nas proximidades de seu entorno estão os PDS Cocalino,
PAC Arixi e PA Miritituba, áreas de assentamento do INCRA localizadas nas fronteiras
com o Parque Nacional da Amazônia. Nova Canaã se destaca por ser uma
comunidade tradicional ribeirinha genuinamente de pescadores que desenvolvem suas
atividades econômicas no rio Tapajós e nas áreas de inundação, como o Lago do
Jacaré, que têm ligação com o rio Tapajós.
Nova Canaã tem uma população de cerca de 190 pessoas, compreendendo cerca de
40 famílias.
“Aqui tem muito pescador. Aqui vai dar umas 40 ou mais famílias.
No meu cadastro eu tenho 37 famílias, só que é mais, e todas
pescam e cada família tem vários pescadores, só que nem todos
têm carteira de pescador”. (ACS, jan/2013)
A nucleação consiste em duas ruas em terrenos separados, ligadas por um pequeno
caminho (Foto 7.4.3.1.5.4.5.1./02). As ruas seguem a geografia dos terrenos beira rio
e os domicílios estão dispostos nas partes altas, ao longo da margem esquerda do rio
Tapajós, longe da inundação de inverno. Já no declive que leva ao rio estão os
ranchos, onde guardam apetrechos de pesca e, mais abaixo, na beira d’água, os
portos de cada família, com os barcos ancorados.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.1./02 Caminho interno da nucleação, ao fundo o rio Tapajós
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Na segunda rua (Foto 7.4.3.1.5.4.5.1./03 e Foto 7.4.3.1.5.4.5.1./04), onde está a
maior parte dos domicílios, estão localizados alguns equipamentos urbanos como a
escola, o barracão comunitário e o único botequim. Na primeira rua, localizada mais
acima, está sendo construído um templo da Assembléia de Deus.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.1./03 - Vista parcial da
segunda rua

Foto 7.4.3.1.5.4.5.1./04 - Vista parcial da
segunda rua

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A maioria das construções é de madeira e apresenta as características singulares de
uma casa de pescador (Foto 7.4.3.1.5.4.5.1./05). Geralmente existe um rancho, quase
anexado à casa, onde os moradores podem cuidar dos peixes, fazer a manutenção
das redes e que é até mesmo usado como cozinha quando preparam o peixe
moqueado em um simples fogo de chão. A casa é pequena, compreendendo uma
sala, cozinha e dois quartos, um para o casal e o outro para os filhos. Algumas casas
já têm banheiro interno, mas a maioria utiliza a ‘casinha’ externa onde está a fossa
negra e o rancho fechado de palha para o banho. As habitações mais recentes são em
alvenaria (Fotos 7.4.3.1.5.4.5.1./06 e 7.4.3.1.5.4.5.1./07).
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.1/05 Casa de pescador
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 7.4.3.1.5.4.5.1/06 - Casa em construção

Foto 7.4.3.1.5.4.5.1/07 - Casa em construção

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013
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7.4.3.1.5.4.5.1.1 Histórico da formação
Não existem informações oficiais sobre a origem da nucleação de Nova Canaã. Os
entrevistados pouco sabem da origem da comunidade, mas afirmam taxativamente
que é muito antiga, pois se lembram do que seus pais diziam sobre a história da vila
de Nova Canaã - que se chamava São Vicente. Infelizmente os mais velhos
conhecedores já faleceram, mas as memórias de suas informações estão presentes
na fala de seus descendentes.
“Sou nascido aqui e meu pai nasceu aqui, mas já morreu; ele era
também pescador. Aqui em São Vicente sempre foi de pesca. Eu
sei assim que meu pai falava que aqui foi fundada por eles
mesmo, por causa de que vem do tempo do meu avô, foi eles que
criaram. Ai tinha o pai do meu tio, que já morreu também, até tem
um cemitério onde eles estão todos enterrados ai. Já morreu
minha avó, meu pai e está tudo enterrado aqui. Bem aqui perto.
Dai então foi eles que fundaram aqui mesmo”. (ACS, jan/2013)
Depura-se dessas simples informações que os avós do informante podem ter chegado
à área no início do século XX. Naquela época a região do médio Tapajós vivia o auge
da primeira época de exploração da borracha, quando as empresas dos patrões da
seringa estavam estabelecidas nas nucleações vizinhas de Vila Braga e Vila São Luiz
do Tapajós.
Os informantes não souberam precisar o local de origem dos avós, mas afirmaram que
eram pescadores nascidos na região de Itaituba. Já a escolha do local para esse
assentamento de pescadores, segundo eles, teria sido devido à piscosidade dessa
área do rio Tapajós, que ainda hoje se mantém.
Um dos informantes sugeriu que essa área é de ocupação mais antiga, pois percebeu
evidências de uma ocupação indígena antiga nas imediações das casas quando da
movimentação de terras para a construção das casas.
“Mas acho que é mais antigo porque acha caco de panela,
machado de pedra, acha bastante aqui. É verdade, devia ser
aldeia de índio antiga. [...] Eu não sei se tenho sangue de índio,
nunca me falaram”. (ACS, jan/2013)
Há probabilidade de ser verdadeira essa observação, pois a região foi ocupada por
povos de língua Tupi, como os Maué e os Munduruku, que etnograficamente
apresentam um padrão de ocupação beira rio em terreno situado no segundo terraço
do rio Tapajós, tal como está assentada a vila de Nova Canaã, além da singularidade
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da área pela sua abundância de pescado tanto no rio como no lago localizado nas
imediações. Ressalte-se que a ocupação indígena nessa área da bacia do rio Tapajós
é apontada nos estudos da etnohistória do Tapajós-Madeira (Menendez, 1981).
Quanto à origem do antigo nome de São Vicente também não souberam explicar, mas
no tempo de seus avós esse era o nome por eles conhecido. A mudança para o nome
Nova Canaã é mais recente, pois muitos moradores da região ainda se referem a essa
nucleação pelo nome antigo e a explicação dada pelo entrevistado pode esclarecer a
mudança.
“Sobre a mudança do nome de São Vicente acho que a maioria
que morava aqui era crente ai eles se reuniram e foi registrado
esse nome. Pois até o pessoal da SUCAM quando vinha
perguntava, mas não era São Vicente? Esse nome é antigo. O
pessoal fala que no tempo da ‘Rabelo’ já existia tudo isso daí. Eu
só conheço dos meus pais para cá e eles não falaram essa coisa”.
(ACS, jan/2013)
Ainda hoje os descendentes da família fundadora são a maioria da população e a
pesca continua sendo a atividade principal dessa comunidade.
“Sou nascido aqui, a maioria são meus parentes (família Rocha).
Quando não tô trabalhando eu pesco também. Minha esposa é
também pescadeira. Ela tem carteira de pescador. Eu era
pescador, mas quando entrei nesse emprego tive de dar baixa da
minha carteira. Foi em 1996, mas agora não tem problema, desde
que faça meu trabalho eu posso pescar. Às vezes eu pesco à
noite”. (ACS, jan/2013)
As características de ocupação das terras pelos pescadores diferem das dos
agricultores familiares, pois não necessitam de grandes áreas para o desenvolvimento
da roça de coivara, apesar de que algumas famílias plantam roças pequenas de
mandioca para o consumo, o que propicia o acolhimento de outras famílias que
ocupam pequenas áreas para a construção das casas e quintais. Assim, a nucleação
foi sendo ocupada por outros moradores vindos da região do Tapajós ou de outras
regiões do país. Hoje podem ser encontradas em Nova Canaã algumas famílias de
paraenses e, principalmente, de origem maranhense que foram se integrando à
comunidade e passaram a estabelecer laços de parentesco e de compadrio pelos
casamentos que foram acontecendo.
“Eu nasci aqui mesmo de Itaituba e vim para cá em 1992. Esses
outros (família Rocha) já nasceram aqui. Eu que cheguei por
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último e já sei mais ou menos tudo (lugar de pesca) só pesco aqui
por perto nem lá pra banda de São Luiz nunca fui pescar pra
banda de lá”. (Presidente da Comunidade, jan/2013)
Não há informações precisas sobre a situação fundiária dessa área de Nova Canaã. O
que se depura das entrevistas é que essa região de Itaituba foi cobiçada por empresas
de mineração, tanto que nas vizinhanças de Nova Canaã está instalada - no
quilômetro 26 - a empresa de exploração de calcário, ainda chamada pelos moradores
de ACAIMA. Mas o foco da grilagem recaiu nas imediações da nucleação e avançou
para outras áreas da margem esquerda da BR-230. As poucas informações obtidas
afirmam que a grilagem ocorreu no período do auge do garimpo e a empresa
INDOSSOLO parece ser a grileira de uma porção substancial dessa região.
Na atualidade a área ocupada pela nucleação, por estar à beira rio, sujeita às
variações das cheias do rio Tapajós, é de propriedade da União, chamada de terrenos
da Marinha Nacional7. Esta condição fundiária parece ter garantido a ocupação dos
pescadores que não sofreram nenhuma forma de pressão para a desocupação. Há,
entretanto, algumas casas de veraneio, cuja ocupação não foi possível investigar.
“Só que aqui ninguém tem documento desse terreno ninguém
tem. O presidente falou que onde a gente está aqui é tudo da
INDOSSOLO (mineradora grileira). Só que a nossa casa pertence
à Marinha e nós não arreda pé não”. (Presidente da Comunidade–
jan/2013)
Internamente há algumas questões fundiárias que podem no futuro complicar a vida
dos moradores. A falta de legalização parece ser uma preocupação dos moradores,
principalmente agora que a região passa por um processo de valorização das terras
devido às obras de recuperação da BR-163, às construções dos portos em Miritituba e
da possível construção das hidrelétricas de São Luiz do Tapajós e Jatobá. A
observação feita pelo Presidente da Comunidade indica esse conflito de interesses.

“Tem aquele barracão, mas o cara pediu para tirar de lá. Ele deu
para a comunidade e depois tomou e diz que não vai dar mais. A
gente tem que tirar e onde nóis vamos botar esse colégio e o
barracão? Ninguém sabe. A escolinha está encostada no
barracão, é a escola de ripa. A prefeitura não cuida e eu que vou
7

Terreno de marinha, bem da União, é a faixa de terra com 33 metros de largura, contada a
partir da linha da preamar média de 1831, adjacente ao mar, rios e lagoas, no continente ou em
ilhas.
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lá e roço o lugar. Mas o cara quer que tire porque está no terreno
dele. Ele doou, mas o Gordo não foi lá pegar o papel e ele falou
que fazia documento, ai o pessoal não fez nada. A gente queria
se desse a gente fazia o barracão aqui na beira do rio, porque pra
lá fica longe da água. Aqui perto da água pode ter uma caixa
d’água, qualquer coisa. Pronto ai fica mais fácil na beira do rio.
Pra lá fica mais longe. Só que o negócio de terreno aqui é difícil
pra gente adquirir, aqui é cheio de montanha e vai querer barrear
aqui e já tá rachando, a casa do Mazinho já rachou aquela casa ali
que fica no canto e não sei se vai cair pro rumo da água. A terra
movimentou, pois é rachou a parede”. (Presidente da
Comunidade, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.1.2 Infraestrutura
A população de Nova Canaã se desloca internamente a pé e, alguns poucos, por meio
de motos. Para outras localidades, principalmente para a cidade de Itaituba, utilizam
os barcos com motor rabeta (Foto 7.4.3.1.5.4.5.1.1/01) ou os transportes que circulam
pela BR-230. Não há nenhum serviço de transporte público que atenda Nova Canaã,
nem mesmo para o transporte escolar, e os alunos caminham quase nove quilômetros
para chegar à escola situada na nucleação de Boa Vista, mais conhecida como Km
28, uma vez que a escola local foi fechada.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.1.2/01 - Detalhe de porto com embarcações ancoradas
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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A água para consumo doméstico é o principal problema da infraestrutura de Nova
Canaã. Não existe um sistema que abasteça as moradias e muito menos alguma
forma de tratamento efetivo, apesar do ACS distribuir o cloro e explicar a necessidade
de ferver a água. Cada domicílio utiliza a água do rio e, na região do Lago do Jacaré,
de poços que nem sempre conseguem atender toda a demanda dos moradores,
principalmente na época do verão, quando o lençol freático fica mais baixo. Mais
recentemente, alguns moradores conseguem obter água por um simples sistema de
canos a céu aberto, que capta água em uma propriedade de veraneio a cerca de dois
quilômetros dali.
“O problema é a água também. Veja o estado dessa água e tem
muita gente que bebe do rio mesmo. Antes a gente também bebia,
agora a gente tem água que vem de 1400 metros daqui, vem pra
lá daquela estrada. Quem fez o local de pegar é o rapaz que tem
uma chácara ali, ai nós traz para cá. Aqui tenho eu, minha irmã ali
e depois o meu primo, mas dai os outros pessoal pega. Ninguém
analisou, mas só que não teve problema com ela”. (ACS,
jan/2013)
“Poço é só lá no Lago, na casa do Wenceslau e a Dona Eva tem,
mas fechou.”. (ACS, jan/2013)
A energia elétrica convencional ainda não chegou a Nova Canaã (Foto
7.4.3.1.5.4.5.1.1/02), apesar dos vários movimentos de reivindicação feitos pelos
moradores. O relato abaixo revela a luta pela energia elétrica dirigida pelo Presidente
da Comunidade e sua participação nos eventos que discutiram esse problema, que é
geral na zona rural de Itaituba.
“... já fizemos três levantamentos desse negócio de energia até
nóis pagamos para fazer. Na Barreira, naquele meio de mundo no
Farturão também fizeram greve e ela foi para lá, pra cá queriam
fechar essa estrada na frente do portão da ACAIMA e depois
resolveram não fechar mais e foram fechar do outro lado de
Miritituba e pra lá ai não adianta. A Dona Dilma depositou 74
milhões para energia para esse mundo daqui, lá o Jatene disse
que ia botar 25 milhões, ai dar 99 milhões. Diz que não dava lá na
reunião do Parque. Diz que tem 450 milhões para fazer a energia
para vocês. Então agora vem e o dinheiro vai dar. Assim o cara
falou lá no Parque. Eu entreguei o abaixo assinado na mão do
cara da CELPA e entreguei o mapa falando que a comunidade
não tem energia. Se ele não souber é porque ele não quer”.
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
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Foto: 7.4.3.1.5.4.5.1.2/02 - Sistema de iluminação de residência
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Para a destinação dos esgotos domésticos existem, na maioria das casas, fossas
individuais, tipo fossa negra, geralmente relacionada à latrina.
“Fossa só casinha, é fossa negra, cerca de palha e é simples”.
(ACS, jan/2013)
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.
A única forma de comunicação é o celular, que poucos possuem, mas o sinal é
possível quando não há interferência das chuvas. Observa-se que poucas casas
dispõem de televisão que funciona a partir de antenas parabólicas e da energia de
motores a diesel, que as famílias com renda maior podem adquirir.
7.4.3.1.5.4.5.1.3 Organização social
Em Nova Canaã, tal como se observa nas áreas de assentamento vizinhas, há a
presença de Presidente da Comunidade, figura representativa da população junto aos
órgãos do poder público federal, estadual e municipal. Entretanto, essa representação
surgiu de forma diferente das representações das nucleações de assentamentos da
região. O fato registrado é que foi criada uma Associação dos Pescadores de Nova
Canaã, que está inativa há vários anos.
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“Aqui foi feita uma associação do pescador mesmo. Só que o
menino dessa associação está morando na cidade agora, o rapaz
que era o presidente da associação. Só que ela continua, ela
existe ainda. Ele chama Claudecir e mora na cidade; a esposa
dele era a professora daqui”. (ACS, jan/2013)
Vários fatores levaram à inoperância da associação, principalmente a falta de preparo
da direção e a fraca participação dos associados.
“O Claudecir nunca mais veio aqui. Ele tem essa associação. Ele
é presidente da associação, mas o Presidente da Comunidade é
outra pessoa. Esse presidente da comunidade era o Gordo, meu
primo, só que quem tá agora responsável pela comunidade aqui,
quando precisa de alguma coisa, é o Benê, Benedito Baltazar,
porque ele era o Vice Presidente. É ele que quando a gente
precisa de uma assinatura do Presidente da Comunidade dai ele
que vai e ajeita, ele é a representação, ele foi escolhido por
eleição, só que ele não foi porque ele era o vice. Ficou por que o
outro não deu mais nem a cara e sumiu. Tinha um estatuto
quando eles entraram, tinha a ata. A única coisa que ele faz aqui,
no caso que o pessoal precisa de alguma coisa da comunidade
ele foi e deu e ele passa para a gente levar para lá nas reuniões”.
(ACS, jan/2013)
Entretanto, a necessidade de uma representação motivou o reconhecimento, pelos
associados, do vice presidente da última gestão da associação como Presidente da
Comunidade. Os relatos abaixo descrevem esse processo de recondução do Vice
Presidente e revelam a fragilidade de organização em Nova Canaã.
“Eu era o vice, eu era o vice que tava com dois mandato já.
Primeiro era o Claudecir que era o presidente e eu era o vice, ai
entrou o Gordo e eu fiquei sendo vice novamente. Ai venceu o
prazo dos dois e o Gordo abandonou a comunidade e ai tomei de
conta. Ai não deu mais eleição para Presidente ai eu estou sendo
por enquanto o presidente. Enquanto não vem eleição eu que faço
os comprovantes de residência”. (Presidente da Comunidade,
jan/2013)
“Essa associação eu acho que não tá valendo mais não, não sei
se está em dia, se tiver em dia tá fácil. Ele disse que lá na Receita
Federal está em dia. Pelo tempo tá com oito anos ou mais que
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não tem eleição, então já dançou. Tem que fazer outra
novamente”. (Presidente da Comunidade, jan/2013)
Apesar de considerarem que a associação criada não encaminhou as demandas dos
pescadores de Nova Canaã, acreditam que uma associação local independente da
‘associação’ que existe na Colônia de Pescadores de Itaituba seria a melhor solução
para a melhoria das condições de vida e trabalho na nucleação. A fala do Presidente
da Comunidade apresenta sugestões e ações que a nova associação poderia
desenvolver.
“Aqui não tem associação, foi o Claudecir que fez e nóis não sabe
como está. Ele fez a associação dos pequenos pescadores, mas
lá nós tem a Colônia. A Colônia ajuda nesse negócio de fazer
empréstimo, mas se nóis tivesse aqui na comunidade uma
associação, no meu pensamento a gente queria beneficiar o
pescado para vender o peixe beneficiado. Ai a gente ia formar
uma associação dos beneficiadores de pescado, mas só que não
tem energia e ninguém pode mexer com isso. Dizem que nesse
ano chega a energia”. (Presidente da Comunidade, jan/2013)
Denota-se a consciência das transformações por que passa a região devido aos
empreendimentos que já ocorrem e aqueles, como a AHE São Luiz do Tapajós, que
estão previstos. As informações sobre essas transformações são obtidas nas reuniões
de que participam ou pelas notícias propagadas pelas emissoras de rádio, que
escutam cotidianamente.
“Nóis só tem associação dos pescadores lá na Colônia, aqui nóis
não tem. Essa beira de rio vai dar muito dinheiro. Perde o peixe e
outros direitos para quem vir. Por que o Pedro está comprando
esse mundo de terra aqui perto beirando? Porque já tá visando
esse negócio daí! Pois é, tem que organizar esse negócio ai, para
ver se funciona, se não tem que criar a associação e ficar
esperando a energia chegar”. (Presidente da Comunidade,
jan/2013)
Considerando as situações acima descritas, fica evidente que a Colônia de
Pescadores de Itaituba é a única forma de organização reconhecida em Nova Canaã.
Essa legitimidade da citada colônia está na possibilidade de obtenção de empréstimo,
do seguro do defeso, na facilidade de aposentadoria e também na obtenção da
carteira de pescador profissional que garante o respeito do IBAMA quando das ações
de fiscalização.

VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 107
Revisão: 0

Apesar dessas facilidades apenas 50% dos pescadores de Nova Canaã estão
cadastrados na Colônia de Pescadores de Itaituba. A primeira observação leva a
pensar que há uma resistência em ser associado, mas considerando as condições de
renda das famílias dos pescadores e o baixo nível de consciência e de participação
pode-se entender essa dificuldade de vinculação à colônia.
“Rapaz aqui tem uma base de uns 19 associados na Colônia de
Pescadores. Só que tem mais gente que não mudaram o local que
moram. Então vai dar numa base de 21 pescadores associados.
Agora tem pescador que não é registrado e ai acho que dá uns 40
pescador aqui. Acho que dá mais, porque tem gente nova
morando aqui que ainda não mudaram o endereço”. (Presidente
da Comunidade, jan/2013)
“Aqui todo mundo pesca. Não tem problema pescar sem registro.
Até agora não tem problema, mas vai haver. Se o IBAMA chegar
fazendo fiscalização ainda que tem gente pescando, mas você
não é legalizado ele pega os seus apetrechos e leva. Eles não
querem participar”. (Presidente da Comunidade, jan/2013)
Também chama à atenção o fato de muitas mulheres serem cadastradas na Colônia
de Pescadores de Itaituba. A lista de associados oferecida pela entidade confirma
essa observação. Entretanto há uma oposição machista a essa vinculação das
mulheres à profissão de pescador. Na pesquisa não foi possível investigar essa
reação, pois as pessoas entrevistadas valorizam o papel da mulher não só como dona
de casa, mas como exímias pescadoras. A fala abaixo, além de defender esse direito
da mulher, também explica os direitos de cada família ao cadastro de seus filhos.
“Outra coisa também sabe qual o problema também é que eles ai,
os próprios pescadores, fica fazendo denúncias, por exemplo,
aquela minha menina ali minha filha pesca e vive mais eu, mas
não tem carteira. Se bota uma pessoa desta na Colônia eles vão
querer tirar, porque vão dizer que essa pessoa não pesca que
nunca viu no rio pescando. Esse é o problema, no tempo do Chico
da Pesca veio num comício ai do negócio de voto para ganhar a
eleição e foi até cassado o mandato dele, né. Ai ele falou que da
família tudo que pescar todo mundo podia tirar a carteira e ai
mulher tinha o direito de pescaria. Agora querem tirar as mulher e
deixar só os homens. No dia ele disse que a mulher é que ajuda,
cuida das minhocas dos homens, dos pescador, é verdade
mesmo as vezes quando o pescador chega ai vai descansar ai ela
que vai cuidar, vai cuidar do remendo das malhas, cuida de tudo.
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Por isso que tem que legalizar porque cada casa tem direito de
legalizar três filhos, por exemplo, se tem três filhos ele tem direito
de fazer sua carteira. Mas por enquanto aqui é só eu e a mulher.
Os outros não querem, não vai requerer, e muitos deles não vai
requerer”. (Presidente da Comunidade, jan/2013)
Há muitas críticas com relação ao papel da Colônia de Pescadores de Itaituba e a
principal diz respeito aos atrasos no pagamento do seguro do defeso. Há caso de
atrasos de mais de três anos e não bastaram apenas as reclamações, pois muitas
vezes tiveram que se deslocar até Santarém ou Belém para conseguir o pagamento
de direito. Os relatos abaixo descrevem as dificuldades para receber a indenização e
podem sugerir a causa da baixa adesão dos pescadores à colônia.
“O certo é ele não pescar porque ele está recebendo. Que nem o
meu menino que está por dois anos para ele receber 2011 e 2012
e a carteira dele nunca veio e ele nunca recebeu nenhum ano e
nóis pagamos tudo e ele não recebeu nada. Diz que é para lá, em
Belém, agora anteontem eles foram e chegaram ontem e levou
todos os documentos de novo que é para vir a carteira dele e ele
receber esse dinheiro. Dois anos já, mas desde 2009 que ele tá
coisado e até agora não recebeu nada. E isso já aconteceu com
muitos aqui. O menino do Neguinho já recebeu o dele, porque
atrasou, mas recebeu. Nóis tamos vendo se sai agora. Agora
dizem que todo mundo vai receber”. (ACS, jan/2013)
”Por ano paga 84 reais para Colônia de Pesca. Se eu, por
exemplo, eu comecei em 1996. Comecei a carreira de pescador
aqui. Você sabe que em 96 foram 1500 que deram entrada nessa
carteira, sabe quanto ficou para receber o seguro? Só cinco.
Cinco só que resistiram. Foi eu, o Rochinha, um lá da banda da
ilha Caçoa, o velho João que anda com o Alfredo. Depois que
nóis recebemos o seguro ai pronto começaram a procurar
receber. O pessoal já tem o filme enrolado muitas vezes. De
primeiro era três anos para receber o seguro, agora faz um ano
só de carteira e tinha uma vez que eu cheguei lá no ex prefeito (?)
Ronda, rapaz eu vim pegar dinheiro para pagar a Colônia que eu
estou quase atrasado, ai ele falou, rapaz tu pega o seu dinheiro e
compre de rancho para a sua família não vai receber nada e você
só tá dando dinheiro pro velho Manoel Lopes (Presidente da
Colônia de Pescadores de Itaituba) comprar terno, comprar carne
boa para ele comê e tu só passando mau ai. Ai eu cheguei na
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casa dele e disse, olha seu Manoel eu não vou pagar mais não,
pois você vai me enrolar. Ele disse, o Noé passou cem anos
construindo o barco do dilúvio e não saiu? Ai ele falou pode
continuar pagando. E saiu e isso serviu de lição para mim. Foi
cem anos e não cento e três anos construindo a arca. E não
chegou o dilúvio? E muita gente falava que tava sendo besta
perdendo tempo, e não saiu o dilúvio? Pode fazer que vai sair o
dinheiro de você e um dia saiu . Em 99 saiu a primeira parcela”.
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
Vale ressaltar que as informações sobre o processo de licenciamento do AHE São
Luiz do Tapajós só estão chegando à Nova Canaã pela grande força de vontade do
Presidente da Comunidade que não mede esforços para participar das reuniões
convocadas pelo ICMBio ou pelas organizações sociais contrárias ao
empreendimento.
“O problema aqui é que só falta pessoa, só o papai que vai pra lá
brigar por nós”. (Filha do Presidente da Comunidade, jan/2013)
“O presidente para ir na cidade tem que tirar do bolso dele, tem
que ter associação para arrecadar aquele dinheiro para a gente
levar os pedidos e participar de reuniões. A gente tem que se
organizar primeiro, pois quando ela (AHE) chegar a gente já está
pronto.” (Presidente da Comunidade, jan/2013)
As informações têm criado muitas expectativas entre os pescadores. Muitos acham
importante o empreendimento desde que sejam indenizados quando as obras
afetarem a pesca, mas têm receio do que pode acontecer com os pescadores que
serão afetados diretamente.
“Diz que vai sair e vai sair, pois não tem jeito não essa hidrelétrica
e nóis tem que segurar o nosso direito, preservando. Pois rapaz
vai sair briga pelos lugares de pesca e já vai começar a confusão.
Eu fiz o cadastro, pois só vai indenizar quem tá legalizado. Os lá
de cima que pescam da banda do alto vai vir pra cá pescar. E vão
fazer cabana daqui pra trás do 28 (km). Vão trazer o Pimental
para aqui pra baixo, perto do 28? E tem que ser daqui para baixo,
pra cima não, porque acho que não pode”. (Presidente da
Comunidade, jan/2013)
É muito interessante a opinião do entrevistado sobre as resistências que observou
com relação ao empreendimento. Suas observações sugerem um maior reforço no
VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 110
Revisão: 0

trabalho da comunicação social, visando ampliar a disseminação de informações
corretas sobre o processo do licenciamento.
“Eles estão se baseando esse negócio da hidrelétrica como
fizeram a ACAIMA, ela não tem investimento nenhum no 28 (km),
era para ter tudo pela ACAIMA, era para ter colégio era tudo. Não
tem nada, não tem asfalto. Eles estão pensando que a hidrelétrica
vai ser o mesmo jeito. Por isso que eles estão contra e quando eu
fui na reunião no Apiakás (hotel) era contra a hidrelétrica porque o
pessoal dos portos lá de Mato Grosso que vinha para essa
reunião disse que não querem porque eles queriam cavar o rio
para fazer porto lá em Mato Grosso, cavar aqui o Tapajós para
que as balsas, para entrar. Dai não aceitaram. Ficaram com raiva
e ai não querem a hidrelétrica também. Eles não querem a
hidrelétrica por isso”. (Presidente da Comunidade, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.1.4 Atividades Econômicas
Uma rápida passagem por Nova Canaã revela o cotidiano de uma comunidade
totalmente empenhada na atividade de pesca. Enquanto alguns estão consertando
redes ou fazendo a manutenção dos barcos de motor rabeta, outros seguem para o rio
com seus apetrechos de pesca ou simplesmente preparam o resultado da produção
diária que será coletada pelo atravessador. Essa movimentação confirma a explicação
que se obtém sobre a função da vila:
“Aqui quase todos são pescadores!”. (ACS, jan/2013)
A pesca fornece a renda principal dessa aldeia de pescadores, mas as
aposentadorias, a bolsa família, prestações de serviços a turistas no período de verão
e alguns poucos salários, como os de funcionários em fazendas próximas, também
contribuem para a formação da renda das famílias.
Como já descrito, essa nucleação foi formada devido à piscosidade existente nessa
parte do rio Tapajós. Dois nichos de exploração pesqueira compõem esse rico hábitat
fluvial: o rio, que é cotidianamente trabalhado e o Lago do Jacaré, que é procurado na
época do verão. Há uma grande variedade de espécies de pescado nesses nichos,
destacando-se os peixes de couro, classificados pelos nativos de ‘peixe liso’ como a
dourada8, o filhote9, o nanambuco10, o curimatá11, a pirabutaba12. Apresentam também
8

Rubrica: ictiologia. Regionalismo: Amazonas. m.q. dourado (Brachyplatystoma flavicans) (Houaiss eletrônico)
Rubrica: ictiologia. filhote jovem de piraíba (Brachyplatystoma filamentosum) (Houaiss eletrônico)
10
?
11
Rubrica: ictiologia. Regionalismo: Maranhão, Minas Gerais. m.q. curimbatá (gên. Prochilodus) (Houaiss eletrônico)
12
?
9
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uma grande variedade de peixes de escama, como o jaraqui13, o piau14, o pacu15, a
branquinha16, entre outros. Segundo os entrevistados, na área também ocorrem, mas
em pequena escala, os peixes de escama como o ‘aracu cabeça loura’ ou ‘piau
cabeça loura’.
“Aqui tem ponto bom de pesca, aqui é bom para pescar. Aqui
pesca muita gente, ai tem o lago ai e pesca aqui no rio também.
No lago (pesca) na época do verão, ai é bom para pescar. Aqui dá
peixe demais, dá dourada, filhote, surubim, nanabuco, curimatá,
pirabutaba, esses são liso ( de couro). Ai tem de escama, jaraqui,
piau, pacu, branquinha, par de tipos, tem tudo. O único peixe que
dá mais pouco aqui é o curimatá e o aracu cabeça loura, piau
cabeça loura ai dá pouco também. Agora o outro piau dá muito”.
(ACS, jan/2013)
O regime hídrico do rio Tapajós, que varia em função das chuvas e da seca, define o
verão e o inverno na Amazônia e interfere na quantidade e na qualidade dos peixes
que podem ser pescados.
“No verão pesca bastante jaraqui, pescada17·, piau, pega quase
todo tipo. No inverno muda um pouco, no inverno fica fraco de
peixe, por causa que a água é muita água. Dai o peixe some. Ai a
gente pega mais pescada de linha, de linhada, a pescada pega
mais, a dourada e o filhote pega. O tambaqui também pega só
que pega ali para cima, ali no São Luiz do Tapajós, ali pega mais.
Agora ainda estamos no defeso e acho que vai até primeiro de
março, no final de fevereiro termina”. (ACS, jan/2013)
A técnica usada na pesca também varia em função da época de inverno ou de verão,
como também varia o local de captura, no lago ou no rio. Em geral usam a tarrafa, as
redes de malhas diferentes, o caniço, o espinhel ou somente a linha.
13
Rubrica: ictiologia. peixe teleósteo (Prochilodus brama), caraciforme, da fam. dos curimatídeos, encontrado nos rios
Amazonas e Tocantins, de corpo fusiforme e achatado lateralmente, dorso azulado com listras negras horizontais
acima da linha lateral; jeraqui [Desova nas águas rasas dos igarapés da Amazônia e, na época da piracema, é um dos
primeiros peixes a subir o rio, sendo facilmente capturado.] (Houaiss eletrônico)
14
Rubrica: ictiologia. Regionalismo: Brasil. design. comum dos peixes teleósteos, fluviais, caraciformes da fam. dos
anostomídeos, esp. dos gên. Leporinus e Schizodon; possuem boca pequena com fortes dentes; aracu, piau, piava.1.1
peixe (Leporinus friderici) dos rios da Amazônia, do Suriname e do Nordeste brasileiro, com até 45 cm de
comprimento, coloração prateada, e dorso cinza-azulado com três manchas arredondadas; aracu-branco, aracupintado. (Houaiss eletrônico)
15
Rubrica: ictiologia. Regionalismo: Brasil. Design. comum a vários peixes teleósteos, caraciformes, da fam. dos
caracídeos, esp. dos gên. Metynnis, Myleus e Mylossoma, encontrados em rios da América do Sul, que possuem corpo
ovalado e comprimido; alimentam-se ger. de frutos mas podem ser considerados onívoros. (Houaiss eletrônico)
16
Rubrica: ictiologia. design. comum a diversas spp. de peixes teleósteos caraciformes, fluviais, da fam. dos
caracídeos e curimatídeos. (Houaiss eletrônico)
17
Rubrica: ictiologia. design. comum aos peixes teleósteos perciformes, da fam. dos cienídeos, esp. do gên.
Cynoscion; pescada-comum. (Houaiss eletrônico)
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“Quando não pesca de linha usa tarrafa, rede, caniço, pega
bastante também de caniço que é essa vara de bambu. De linha
não é espinhel que também pega aqui. De linha é sem o caniço
esse é de pescar o jaraqui. Porque quando tá cheio a gente não
pesca por aqui porque está muito cheio, a gente vai pescar no
lago de caniço para pegar o jaraqui e o piau, na seva. Faz a seva
e pesca depois. Nós pesca para comer e vende também. A gente
vive disso”. (ACS, jan/2013)
Atualmente as linhas usadas para a confecção das redes são industrializadas, mas a
confecção das redes e de outras armadilhas é feita artesanalmente, tanto por homens
quanto pelas mulheres. As tramas são tradicionais e passadas de geração a geração e
as malhas variam em função do tamanho dos peixes que se quer pescar.
“As malhas das redes aqui tem de vários tipos, tem de pegar
jaraqui, de pegar piau é de trinta e cinco e quarenta. O jaraqui é
de 40 e 45 milímetros. A dourada já é diferente, a dourada é de
malha de 70 ou 80 centímetros. Eu tenho malha de pegar essa
dourada ai. E está até guardado ali porque tá proibido, dai nessa
época o cara pega, mas se pegar eles tomam a malha dele. Toma
tudo”. (ACS, jan/2013)
A produção é geralmente feita pelo núcleo doméstico e cada família detém os meios
de produção, como canoas, barcos com motor rabeta, redes, armadilhas, entre outros.
Destaca-se a participação das mulheres como mãe, irmã e esposa na pesca para
venda, o que amplia a produção familiar, principalmente daquelas famílias com menor
número de mão de obra masculina. Apenas o transporte da produção para venda é
dependente do atravessador que detém, além do meio de transporte, o abastecimento
do gelo para conservação do pescado e o controle do preço do pescado que compra.
“Aqui nos somos individual, só que nóis tem a pessoa que nóis
entrega lá na cidade. A gente manda para lá. Cada qual compra o
seu material (canoa, rede, anzol, etc.) de pesca e não depende de
ninguém. Aqui já tem a camionete que todo dia ela entra aqui e já
leva o peixe. Aqui não tem energia elétrica (convencional) aqui só
tem de motor. Mas tem o gelo e a gente manda trazer da cidade.
A barra custa R$ 6,00 e a gente manda trazer 04 barras, 08
barras. As 04 barras dá para dois dias. O preço do peixe varia,
nóis entrega lá no Feirão do Peixe esse peixe nosso aqui. O
Feirão do Peixe fica entre a 17ª e 18ª ruas, ai nóis entrega lá, ai a
gente leva e conforme o peixe. Cada peixe tem um preço. A
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pescada é um preço, a dourada é outro, o charuto18 é outro, o
fecheiro é outro, o piau, é outro, o jaraqui é outro. Cada um tem o
seu preço. O preço varia muito, por exemplo, tá difícil o peixe,
então eles aumenta o preço e quando tá dando muito peixe, então
cai o preço. Então varia com a safra”. (ACS, jan/2013)
A dependência do atravessador é o principal desafio que enfrenta a produção
pesqueira de Nova Canaã. Essa dependência é também registrada em outras
nucleações da região que praticam a pesca comercial e as ações desenvolvidas pela
Colônia de Pescadores de Itaituba, para a superação dessa relação de dependência
dos pescadores, até agora não lograram êxito. Há notícias de um projeto de
financiamento para compra de um caminhão frigorífico e de uma geleira, mas até o
presente nada aconteceu e muitos pescadores já não acreditam que venha a
acontecer.
“O que dá mais aqui é a pescada, a pescada dá muito só que o
preço dela é lá embaixo. A que nóis entrega aqui nóis vende a 3
reais, o máximo é 4 reais. É a pescada grande (3 kg) e a pequena.
No Jamanxim tem pescada de 6 quilos, 8 quilos. Mas aqui não
tem. Na cidade vende a 10 reais o quilo, a oito reais. Eles ganha
mais que o dobro. O certo era formar uma cooperativa, já era para
ter acontecido isso. Aqui tem a Colônia dos Pescadores lá, diz que
tem um carro que veio para a Colônia dos Pescadores para pegar
esse peixe dos pescador e vender na cidade. Daí diz que tem uma
geleira que era para fornecer o gelo pros pescador. Isso fica na
cidade, mas acho que a geleira não está nem funcionando e o
carro que veio, que era um carro frigorífico ninguém sabe onde
está”. (ACS, jan/2013)
“Ele tá comprando a pescada por R$1,00 o quilo e vende por
R$10,00, ainda paga R$10,00 do frete do carro dele e mais
R$20,00 de gelo...Olha esse monte de peixe ai, isso vai ser R$
2,00 o quilo ou R$1,50 que ele vai pagar, quer ver? Tem dia que
ele não quer mais peixe assim. Então não vou pescar. Então fica
parado porque não tem para quem vender aqui. No tempo do
jaraqui, tem dia que ele não quer de jeito nenhum. Deixei de
vender para ele. Ano passado vendi duas vezes. Eu vendi aqui na
beira da estrada. Botava no isopor e no carrinho e ia pra beira da
estrada e vendia tudinho”. (Presidente da Comunidade, jan/2013)
18

Rubrica: ictiologia. Regionalismo: Brasil. m.q. charuto (Leporellus cartledgei)
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Essa relação da pesca comercial controlada pelo atravessador remete às condições
do sistema de aviamento que ocorria no tempo da extração da borracha, quando o
seringueiro estava amarrado aos interesses do patrão. Hoje, na venda do peixe, o
pescador fica sujeito ao preço oferecido pelo atravessador, que pode pagar preços
menores quando a oferta de pescado é maior, nas épocas de grande safra. Além
disso, o vendedor está preso a uma relação de confiança com o comprador e são
raros os que controlam o pescado enviado ao mercado.
“Nóis aqui acumula lá o que tem que receber. No caso aqui, eu
estou com mais de mês que não acerto lá o peixe que a gente tá
mandando. Ai quando vou no final do mês ai eu acerto. Não peso,
só faz mandar daqui. A gente confia nele. Tem uns que manda
pesado já. Mas eu tenho noção do que mandei. Eu quase não
anoto, eu só mando, mando. [...] Ele confia em mim também por
isso que eu confio nele. Eu acho que daqui mesmo só eu que faz
isso com ele lá. Eu não tenho base de quanto ganho por mês, só
vou mandando, nóis manda o que eu pesco, o que minha esposa
e filhos pescaram”. (ACS, jan/2013)
Os entrevistados informaram que quando o preço está bem baixo e o tamanho do
peixe não é aceito pelo atravessador, muitos deles devolvem os peixes ao rio; outros
poucos sabem aproveitar essa produção e secam o peixe ao sol.
“Aqui poucas pessoas secam o peixe, mas é pouco mesmo. Não
é só pra o uso. Tem muita gente quando chega essa época agora
(inverno), tem um rapaz ali que tá começando a secar para vender
na Semana Santa, ele seca mais o mapará19, é peixe médio e é
de couro e nessa época ele é proibido de pescar”. (ACS, jan/2013)
A técnica de secar ao sol e a piracuí20, ingrediente de muitos pratos da culinária
paraense, não é prática tradicional na comunidade, mas alguns conseguem fazê-lo e
assim podem agregar valor a essa produção que vendem na época da Semana Santa.
“Ele seca no sol. Ele salga e depois ele coloca no sol. Nessa
época é ruim para secar, mas ele seca. Tem vários tipos de peixe
para secar. Nóis tentamos secar aqui umas vezes, mas não deu
certo não. Por que o cara tem que saber, tem que ficar virando ele
19

Rubrica: ictiologia. Regionalismo: Brasil. 1- peixe teleósteo, siluriforme, da fam. dos auquenipterídeos (Auchenipterus
nuchalis), dos rios Amazonas, Paraguai e Parnaíba; tem até 16 cm de comprimento, cabeça e dorso acinzentados,
ventre esbranquiçado e manchas escuras no focinho [sin.: gato, mandi-peruano, mandubi, mapurá, olho-de-gato, peixegato)
2 - peixe teleósteo, siluriforme, da fam. dos hipoftalmídeos (Hypophthalmus edentatus), encontrado na
Amazônia e no rio Paraná, de dorso azulado, ventre esbranquiçado, olhos situados sobre a articulação mandibular, e
cuja carne é considerada de boa qualidade; cangatá, mandubi, mapará-de-cametá, mapurá
20
Regionalismo: Amazônia. 1-iguaria feita de peixe seco em pó – 2- farinha de peixe (Houaiss Eletrônico)
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direto e antes do sol esfriar o cara tem que tirar por causa das
moscas senão ela bota bicho e ai já foi o peixe. Nóis já peguemos
até treinamento para secar, esse negócio de mexer com peixe,
para secar no coiso do fogo, defumar ele. Veio o pessoal do
SENAR aqui dar o treinamento. Vieram ensinar a fazer piracuí e
poucado de coisa”. (ACS, jan/2013)
Informaram também que o SENAR, buscando ampliar a renda pelo processamento do
pescado, desenvolveu vários cursos práticos que foram bem aceitos, mas que não
avançaram devido à falta de energia e de organização dos próprios pescadores.
Observa-se pela fala do entrevistado que o espírito empreendedor já está presente, o
que falta é vontade política de implementar essas novas formas de beneficiamento do
pescado e capacitar os jovens para a organização e administração de atividade
geradora de renda
“Aqui todo mundo já fez curso de como fazer piracuí, a linguiça, o
hambúrguer, todo mundo já sabe, tem curso do SENAR. Tem que
ter energia, um barracão próprio para fazer, comprar o material
todinho. Associação se junta e faz empréstimo de até 500 mil com
pouco juro não é muito juro. E o cara com 500 mil faz isso tudo. O
SENAR fez a parte dele, nóis é que tem que se virar. Nóis tem
vontade de fazer, mas fazer manual não tem jeito. Aqui fizemos
manual, raspando o peixe e moendo. Veja que todo dia sobra um
mundo de peixe pequeno e ninguém quer comprar e a gente
devolve pro rio e aquilo dava para fazer a linguiça, esse piracuí.
Tamos perdendo dinheiro e jogando na água de volta. Agora não
tamos organizados e ficam esperando a energia chegar e ficam
enrolando a gente. Nóis ia fazer a Festa do Jaraqui, depois nóis
largamo de mão. Temos de pegar essas meninas nova e formar
uma associação que beneficia o pescado. Tem muito serviço pra
fazer menino! E é dinheiro vivo. Pra merenda escolar hoje é tudo
peixe e é bom para a saúde. Aqui mesmo tem o colégio do 28 que
a gente pode entregar a merenda escolar, beneficiado o peixe, em
hambúrguer, a linguiça de peixe e tudo. Mas rapaz é só fazer um
contrato e pronto. Todo mês entrega, por semana, por mês”.
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
Além do pescado os nichos de exploração podem oferecer outros produtos de
interesse dos pescadores. Esses produtos, muito cobiçados por eles, são diferentes
espécies de quelônios, entre as quais se destacam a tartaruga e o tracajá. Essas
espécies, cuja coleta é rigorosamente proibida pela legislação, são ingredientes
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tradicionais da culinária amazônica e no rio Tapajós são celebradas como uma iguaria
que é consumida no recanto familiar.
“Ai tem as tartaruga, eu como só que não é fácil pescar eles. O
pessoal pesca no espinhel, a maioria pesca no espinhel. Ela é
proibida a pesca da tartaruga21, o tracajá, a tartaruga é tudo
proibido. Eles proíbe, só que o meu cunhado aqui sempre pesca,
é difícil, mas ele sempre pesca. Mas eles só pega para comer. Às
vezes ele bota a malhadeira para pescar outro peixe e às vezes
vem o bicho e ai a gente come. Vender ele não vende não. Agora
tem um pessoal ai que pesca mesmo. Mas só que dai corre o
risco, pesca de espinhel ai no meio do rio”. (ACS, jan/2013)
Não se registrou a ocorrência de renda relacionada a turismo e lazer, mas há grande
potencialidade para essa atividade, pois o Lago do Jacaré é considerado um atrativo,
sendo indicado na internet, nos sites de turismo, como área propícia para a pesca
esportiva, principalmente dos grandes tucunarés que podem ser encontrados nesse
lago.
7.4.3.1.5.4.5.1.5 Técnicas e práticas produtivas
Em Nova Canaã poucas famílias praticam a agricultura familiar, mas algumas
possuem pequenas áreas de mandioca para a produção de farinha.
A tradição pesqueira é dominante e as técnicas e práticas produtivas estão bem
preservadas sendo de conhecimento de todos os pescadores. Devido às proibições do
IBAMA, algumas técnicas de captura de peixe, como as barragens e o uso do timbó,
não estão sendo mais empregadas. Entretanto, a técnica herdada dos indígenas está
presente na memória do pescador e alguns ainda o fazem às escondidas.
“Aqui tem a armadilha para peixe que o pessoal chama de jequi
aqui ninguém usa mais. Antigamente o pessoal usava esse jequi
ali do outro lado, acho quando eu era moleque ainda, quando eu
era menino. Ai o pessoal fazia tapagem ai, só que agora ninguém
faz mais porque proibiram. Não joga veneno (cipó timbó) só para
tapar pra entrar o peixe dentro, dai fazia aquela boca tipo sangra.
O peixe entrava e não sabia sair, ai ele pegava. Faz uma parede
tipo dessa casa e faz outra parede aqui e bem aqui você faz uma
porta e o peixe entra e se você fizer só a porta ele entra e vai sair,
mas se você fizer uma sangra, que ela é passada assim, ai só
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entra mais não sai, ai a pessoa vai e pega com malhadeira. Faz
grande a tapagem só que faz muito tempo atrás que a gente fazia.
Aqui ninguém usa mais”. (ACS, jan/2013)
“Aqui não tem timbó, só que no lago ali quase todo ano o pessoal
coloca. Quando você pensa que não, tem peixe morto por todo
lado e é proibido fazer. É muito proibido só que não sabem quem
coloca”. (ACS, jan/2013)

7.4.3.1.5.4.5.1.6 Aspectos populacionais
A composição populacional de Nova Canaã apresenta um aparente equilíbrio entre as
faixas de idade. Diferentemente de outras nucleações pesquisadas, sobressaem em
Nova Canaã três aspectos demográficos. O primeiro consiste na presença de famílias
numerosas, por exemplo, com 14 e 10 membros. O segundo, relacionado ao primeiro,
diz respeito à presença de muitos jovens na comunidade, o que pode estar
relacionado à necessidade de mão de obra para o esforço da pesca, o que estaria
contribuindo para a permanência dos jovens na nucleação. O último aspecto, que trata
de um fenômeno estudado por demógrafos e também observado pelos entrevistados,
diz respeito à alta taxa de nascimento de homens comparada com a taxa de
nascimento de mulheres.
“Aqui pescador profissional são aqueles que estão na Colônia e ai
é mais pouco, acho que são quase vinte pescadores. Lá no
Neguinho são 4 pescadores e a mulher faz colher de pau. Ele tem
8 filhos 2 mulheres e 6 homens”. (ACS, jan/2013)
“Não dá para esperar, aqui você vive da pesca e não tem outro
emprego. Não querem a carteira, aqui em casa são 14 meninos,
mas não querem”. (Presidente da Associação, jan/2013)
“Aqui nasce mais homens na vila, tem muito homem aqui”. (ACS,
jan/2013)
A nucleação de Nova Canaã se destaca pela presença de um grande grupo de
famílias aparentadas originárias da própria região, mas também se registra a presença
de algumas famílias de pescadores maranhenses.

21

Rubrica: herpetologia. design. comum aos quelônios aquáticos, em oposição às spp. terrestres, ger. conhecidas
como jabutis (Houaiss Eletrônico)
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Os arranjos familiares estão condicionados às características da composição
demográfica, ou seja, há falta de mulheres para a formação dos casais e por isso os
jovens procuram na cidade suas parceiras.
7.4.3.1.5.4.5.1.7 Equipamentos públicos
•

Saúde

A assistência à saúde é considerada muito precária pela população de Nova Canaã.
Não há posto de saúde, não há visita de médico e nenhuma infraestrutura que possa
garantir um bom atendimento; quando necessário recorrem ao Posto de Saúde do KM
28–Boa Vista, na BR-230, ou seguem diretamente para a cidade.
“Em termos de saúde aqui é precário, por causa que aqui eu não
posso da nada para as pessoas da comunidade, não posso dar
remédios porque não tenho autoridade para isso. [...] O que posso
passar para a comunidade em geral é só um soro que eles dão
para a gente, quando dão, que não é direto, e o cloro para por na
água. O soro só aquele oral para diarreia de crianças para não
desidratar. Não encaminho. De primeiro, antigamente, quando
comecei eles davam encaminhamento para nóis, a gente trazia e
quando a pessoa adoecia a gente encaminhava e já ia
diretamente. Agora eles não dão mais. Ai já dificultou mais,
porque às vezes a pessoa vai lá e não é atendida. Por que já
chega fora de hora, o carro já chega tarde e dai não é atendido”.
(ACS, jan/2013)
O posto de saúde do quilômetro 28 é considerado um centro de referência, mas sua
situação é bastante precária e não suporta a demanda das várias comunidades que
atende nessa parte da BR-230 e nas vicinais que têm acesso por esta rodovia.
“Médico não vem aqui, e não tem PSF (Programa Saúde da
Família), dizem que lá na cidade tem, mas só que aqui não vem
não. Aqui é bem pertinho e são só 37 quilômetros. Quando vão
consultar eles vão para o Km 28 porque lá vem médico. Vem
médico toda terça feira e é clínico geral. Lá no Km 28 só tem
auxiliar de enfermagem e não tem ambulância...o posto de saúde
da gente é no Km 28 e lá funciona das 08 até as 4 horas da tarde.
Por causa que a ‘enfermeira’ que toma de conta vai para a cidade
e volta no outro dia. Tem o menino que é o agente de saúde lá,
que é o ‘Meizinho’ e às vezes se chegar alguma pessoa que
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precisa de alguma coisa ai ele vai lá, por que ele fica com a
chave. Ele fica no posto diretamente, ele é agente de saúde, mas
fica direto no posto”. (ACS, jan/2013)
O Agente Comunitário de Saúde-ACS de Nova Canaã, que tem o ensino fundamental
completo, recebe alguns treinamentos esporádicos e apenas desenvolve a atividade
de controle do crescimento das crianças (peso e medida), encaminha os casos graves
para o posto de referência do KM 28 ou diretamente para o Hospital de Itaituba,
desenvolve atividades de orientação de doenças infectocontagiosas, colhe lâminas
para exame de malária e distribui o cloro para descontaminação da água coletada no
rio.
“Então a minha orientação é explicar para as pessoas sobre
algumas doenças, nós pega um treinamento lá. Quer dizer, eu vou
para lá e passa duas semanas lá fazendo treinamento sobre
malária, sobre alguma doença. Ai a gente pega as explicações lá,
explicam para a gente tem que passar para o pessoal da
comunidade”. (ACS – jan/2013)
Aparentemente as condições de saúde da população são boas apesar das condições
insalubres da água consumida. Não há registro de dengue, hepatites, hanseníase e
DST, mas a malária e a leishmaniose parecem ser endêmicas nessa nucleação.
Segundo o ACS a malária chega ali trazida por pessoas de São Luiz do Tapajós, que
trabalham no garimpo e que frequentam assiduamente Nova Canaã.
“Aqui não tem dengue, o caso só se for da cidade. Minha tia teve,
mas ela fica mais na cidade, mas aqui não tem. Aqui não aparece
DST. Aqui não tem AIDS, mas na cidade tem muito. Diarreia só dá
em criança...aqui o que dá é a malária e teve um tempo que deu
muito a leishmaniose, deu demais a leishmaniose. O tratamento
é injeção todos os dias, para fazer o tratamento tem que ficar lá na
cidade, se vim para cá, às vezes não tem quem aplica e, se
passar um dia ou dois dias sem tomar tem que começar tudo de
novo...aqui no ano passado foram 22 pessoas, 22 casos de
leishmaniose. Não vieram ninguém fazer alguma coisa aqui sobre
essa leishmaniose”. (ACS, jan/2013)
A malária que assola essa região é de dois tipos, as chamadas ‘falciparo’ e ‘vivax’; as
formas de contaminação são variadas, pois apresentam de uma a duas cruzes ou até
mais. A única ação realizada pelo ACS é a coleta da lâmina e o preenchimento do
formulário que acompanha a coleta para ser analisada na cidade. Se o caso for
positivo ele recebe o remédio prescrito e repassa para o doente.
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Destaca o entrevistado que o foco maior de malária está na região do Lago do Jacaré
onde as condições naturais, principalmente no verão, têm favorecido a proliferação do
mosquito transmissor da endemia.
“A malária aparece mais quando vai secando mais pro verão, nos
meses de abril, maio. Também tem muita malária ali no lago, o
pessoal fica muito no lago, ficam dentro. Tem pessoal que mora lá
dentro do lago. Duas famílias moram lá, vai pela beira do rio ai
tem uma entrada e ali é o lago. O Lago do Jacaré22. Quando seca
fica aquelas poças de água, ai eles vem lavar roupa e pegar água
aqui fora. Mas quando está secando eles pegam água de lá
mesmo”. (ACS, jan/2013)
•

Educação

Nova Canaã não dispõe de uma escola municipal. A escola foi fechada pela
administração passada e até o momento da pesquisa não havia nenhuma informação
sobre se seria novamente aberta pela atual administração. Nessas condições a
população em idade escolar, que compreende 19 alunos da 1ª à 4ª série do ensino
fundamental, está sendo atendida na nucleação de Boa Vista, que está a nove
quilômetros de Nova Canaã. Este conjunto de alunos caminha pela BR-230, por cerca
de 09 quilômetros, correndo todo tipo de risco, já que nem mesmo um transporte foi
destinado pela prefeitura municipal.
“Aqui não tinha que fechar. Tem colégio ali que tem 05 alunos e
tem professor e porque fechou aqui que tinha 19 alunos? Veja
esses meninos indo pro 28 (km) como é que aguenta? Sai da
manhã na beira da estrada de baixo de chuva e o ônibus não
entra aqui. Mas o dinheiro para essa escola continua vindo, mas
não tem escola. E se não melhorar a escola vão tirar daqui tudo”.
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
A complementação do ensino fundamental é feita também em Boa Vista e os jovens
que pretendem cursar o ensino médio se deslocam para a cidade, onde geralmente se
estabelecem; muitas vezes não retornam à comunidade.
“Estão (filhos) na cidade porque estão estudando. Agora que é as
férias eles estão aqui e agora estão pescando. O de 19 anos está
fazendo o terceiro ano do ensino médio e o de 18 anos está
22

Lago do Jacaré - Está a cerca de 50 minutos por via fluvial da sede do município, subindo o rio Tapajós.
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fazendo o segundo ano do ensino médio. Eles moram na cidade e
eu comprei uma casinha lá, moram junto, mas separado, pois
cada um tem o seu cômodo. Porque cada um tem uma mulher.
Cada qual tem o seu fogão e suas coisinhas, cada qual tem o
seu”. (ACS, jan/2013)
O caso dos filhos do agente de saúde é uma exceção na comunidade, pois apenas
uma pequena parte dos jovens completa o ensino fundamental, já que as atividades
de pesca exigem tempo integral, o que não se ajusta ao horário escolar.
A demanda por educação também é registrada entre os adultos que procuram ampliar
sua formação escolar em busca de melhores salários e condições de vida. Alguns
deles pretendem completar o ensino médio em cursos modulares oferecidos pela
Secretaria de Educação do Estado. Entretanto, no caso da demanda registrada em
Nova Canaã, essa oferta que está prevista para São Luiz do Tapajós tem encontrado
problemas, pois o local oferecido para alojamento dos professores não apresenta as
condições básicas que eles exigem.
“Posso fazer o supletivo, era para eu estudar no São Luiz do
Tapajós, que era para eu terminar, vê se eu terminava. Só que ia
começar essa semana, diz que o pessoal não queria vir porque
não tinha banheiro dentro da casa e não tinha outras coisas que
eles queriam. O problema não é na escola é na casa para eles
ficarem alojados. Na casa que eles querem o banheiro dentro,
porque é do lado de fora e eles não estão gostando. Nóis ia
matricular todo mundo, mas na hora que falaram que não ia
acontecer ai nos paramos. Mas tem muita gente aqui para fazer o
curso. Aqui pro 28 era para vir e não veio até agora. Porque se
tivesse aqui no 28 eu já tinha terminado”. (ACS, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.1.8 Práticas culturais
Um estudo etnográfico em Nova Canaã poderá revelar um conjunto muito rico de
aspectos culturais de uma comunidade tradicional de pescadores. Essa tradição
pesqueira está bem preservada apesar do processo atual de transformações por que
passa a região. Como já referido anteriormente, os saberes e fazeres tradicionais
relacionados à atividade pesqueira ainda estão preservados e são transmitidos para a
nova geração que desperta.
Diferentemente das nucleações vizinhas da margem esquerda da BR-230, aquelas
localizadas nas áreas de assentamentos recentes, a nucleação de Nova Canaã é
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composta em sua maioria por famílias originárias da região, que mantêm vivas suas
tradições expressas, principalmente, na forma de relação com o meio ambiente.
Outras expressões culturais podem ser observadas no cotidiano da comunidade, como
o modo de construção das casas, os espaços domésticos, o modo de educar os filhos,
entre outras.
A culinária é uma das expressões que ainda guarda profundas relações com o modo
de viver de uma comunidade ribeirinha tradicional. Ainda estão presentes as restrições
alimentares baseadas na classificação da reima23 que define, por exemplo, qual o tipo
de pescado que pode ser consumido por crianças ou mulheres grávidas, de forma a
não prejudicar a saúde (WOORTMANN, 2004).
Outro aspecto que mereceria mais atenção diz respeito à participação das mulheres
nas pescarias, que pode ser visto como uma adaptação às necessidades de
ampliação da renda familiar; mas há indícios da persistência de regras sobre a
proibição de mulheres menstruadas na atividade de pesca.
A ausência da farinha de peixe (piracuí) e das técnicas de secagem de peixe talvez
possa ser explicada pela piscosidade dessa região do rio Tapajós, que vem garantir a
proteína necessária durante todo o ano. Parece que a oferta permanente de peixe
fresco não impulsionou o uso dessas técnicas de conservação de alimento proteico.
Entretanto é na preparação dos pratos que a tradição está bem presente; apesar da
introdução da fritura na cozinha ribeirinha, o peixe cozido na forma de caldos e
caldeiradas e o peixe assado, geralmente o moqueado simples ou o enrolado em
folhas de bananeira, são os pratos do cotidiano das famílias. Também estão presentes
os quelônios cozidos, assados ou transformados em farofa, mas a caça é rara e são
poucos o que arriscam caçar, devido às proibições. Raramente é possível comprar
carne de gado ou mesmo consumir uma galinha que é preservada para a dieta de
doentes ou para a produção de ovos.
“Minha mãe não fazia piracuí para cá não faz não. No tempo de
criança não tinha essa tradição de secar o peixe. Aqui a gente
vareia, faz só no caldo, faz também frito e também moqueado.
Aqui a maioria gosta mais do frito, eu gosto mais cozidinho com
muito cheiro verde. Mas aqui em casa o pessoal não gosta não. A
maioria come frito ou assado que é o moqueado. Às vezes nóis
faz enrolado na folha de bananeira. O que faz mais é piau na folha
da banana. No fogão de lenha não presta, só no carvão naquela
brasa, em cima da brasa”. (ACS, jan/2013)

23

Reima: subst. fem. Conjunto de restrições alimentares ou ambientais popularmente aceitas como tabus; impeditivo
de ingestão alimentar.
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Em Nova Canaã não há festejos, nem mesmo existe um padroeiro venerado pelos
católicos. O único templo existente é da Assembleia de Deus, que não realiza
nenhuma forma de festejo.
“Aqui não tem festejo, não tem nada. Sempre os crentes vem
fazer um cultuzinho ali. Por isso os menino fala, tem que chamar o
padre para fazer uma missa aqui, arrumar um local. Só que aqui
ninguém tem terreno para fazer um barracão comunitário, uma
igreja”. (Presidente da Comunidade, jan/2013)
Não foi observada a prática de produção de artesanato utilitário de palha com cestaria
e esteiras, mas uma mulher de origem maranhense produz colheres de pau que vende
na própria comunidade. No entanto, há um morador que constrói com técnicas
tradicionais os remos e as canoas de um só pau chamadas de ubá24, usadas pelos
pescadores nas pescarias e viagens.
“O barco que a gente usa é rabetinha e aqui na nossa
comunidade tem um rapaz que faz canoa de um pau só, a ubá, eu
tenho uma ai que ele fez e está até no seco. É de um pau só e
tem só as beirada da tábua que foi botada, mas é de um pau só. E
os remos ele também faz”. (ACS, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.1.9 Relações com o ambiente e em especial com os recursos
hídricos
Aparentemente existe uma preocupação com relação ao ambiente onde está
assentada a vila. Observa-se a limpeza das ruas e do entorno das casas, como
também a preservação das árvores da beira do rio que, além das sombras que
refrescam o dia quente, sustentam a barranca do rio que naturalmente vai se
desfazendo com o vai e vem das águas.
Alguns moradores têm consciência da necessidade da preservação ambiental como,
por exemplo, dos prejuízos que o uso do timbó pode provocar e, principalmente, da
importância do defeso que garante a continuidade da reprodução dos cardumes. O
desrespeito ao defeso pode significar falta de informação ou necessidade de renda, já
que a pesca é a única atividade econômica que gera renda em Nova Canaã. Por outro
lado, são receosos com relação à caça, que é punida exemplarmente pelo IBAMA,
tanto que a perda de animais comidos por onças não provoca reações como o abate
do animal.
24

1

Regionalismo: Amazônia, Nordeste do Brasil. Embarcação indígena rasa, de pequenas dimensões e fundo
chato, talhada em casca de árvore e com pequeno soerguimento da bordadura, proa e popa. (Houaiss
Eletrônico)
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“O respeito do rio aqui é muito pouco. O que eu vejo é que tem a
proibição agora, tempo do defeso, que não pode pescar, que a
pessoa não pode pescar. Porque se eles pegar eles prende a
malhadeira e toma tudo. Mas o pessoal não respeita não, eles
pescam. Uns respeitam, mas alguns não respeitam. Eles recebem
salário, são 04 salários, porque é 04 meses. Tem vez, o problema
é esse, tem vez que eles pagam logo certo, mas tem vez que
atrasa e quando atrasa fica difícil. Mas só que agora eles estão
pagando certinho”. (ACS, jan/2013)
“Domingo passado tinha uma onça ai na beira do rio e não
consegui filmar, era uma ‘lepa’ (?) de onça elas estão nessa mata
ai do Valmir. Acho que já estão de gatinho nesse tempo, era da
pintada. Já comeu cachorro, os bodes do menino ali”. (Presidente
da Comunidade, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.2 Vila Braga
A nucleação denominada Vila Braga está localizada a 56 quilômetros da sede do
município de Itaituba. O acesso por estrada é feito pela BR-230 – Rodovia
Transamazônica até a nucleação de Vila Rayol (52 km) onde se toma um barco no
qual, descendo-se o rio Tapajós por 04 quilômetros, chega-se à primeira casa da
nucleação. Outro caminho, mais usado pelos moradores, é pelo rio Tapajós, por onde
o barco com rabeta gasta aproximadamente 6 horas até o porto de Itaituba.
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Figura 7.4.3.1.5.4.5.2/01 – Croqui da nucleação

A área de ocupação de Vila Braga é definida pelo Macrozoneamento Municipal do
Plano Diretor de Itaituba como Macrozona de Consolidação, onde não estão definidas
as regras de uso do solo. A seu redor estão o PDS Cocalino e o PAC Arixi, áreas de
assentamentos do INCRA; nas imediações está localizado o Parque Nacional da
Amazônia - PARNA.
Vila Braga se destaca por ser uma comunidade tradicional ribeirinha genuinamente de
pescadores que desenvolvem suas atividades econômicas ao longo do Médio
Tapajós.
O padrão de ocupação que caracteriza a nucleação difere das outras nucleações de
pescadores pesquisadas nessa região de Itaituba. As 07 residências que conformam a
nucleação estão espalhadas ao longo da margem esquerda do rio Tapajós e
assentadas no segundo terraço do rio, que raramente é inundado na época das
grandes enchentes do inverno amazônico. O local da residência é também um ponto
de observação do rio (Fotos 7.4.3.1.5.4.5.2/01 a 7.4.3.1.5.4.5.2/03), o que tem a
função de garantir a segurança dos moradores e acompanhar a passagem de
embarcações, de bandos de porcos do mato que cruzam o rio e dos deslocamentos
dos cardumes, principalmente nas épocas de desova.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.2/01 - Casa de pescador.
FONTE: CNEC WorleyParson, 2013.

A distância entre os domicílios parece não ser maior do que mil metros e geralmente
as residências estão perto de áreas fáceis para aportar, já que estão livres das pedras
que afloram nessa parte do curso do Tapajós. Entretanto alguns portos estão sobre
lajes de pedra que não impedem a ancoragem. Entre o rio e as residências a
vegetação natural é preservada e o caminho de acesso ao domicílio passa pelos
ranchos de palha usados para armazenar apetrechos de barcos e instrumentos de
pesca. Esses portos também são usados como área de banhos ou lugar para lavar
roupas.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.2/02 - Vista das residências de
pescadores.
FONTE CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 7.4.3.1.5.4.5.2/03 - Vista das
residências de pescadores entre a
vegetação.
FONTE CNEC WorleyParsons, 2013

Vila Braga tem uma população de cerca de 30 pessoas, compreendendo 07 famílias
que habitam em casas geralmente de madeira ou de taipa (pau a pique) e cobertas
por telhas de fibrocimento. Geralmente existe um rancho quase anexado à casa onde
os moradores podem cuidar dos peixes, fazer a manutenção de redes e até mesmo
usar como cozinha, quando do preparo do peixe moqueado em um simples fogo de
chão.
Alguns ranchos podem também comportar uma ‘casa de farinha’ onde estão
armazenados os apetrechos para ralar, pubar e torrar a massa de mandioca que será
transformada em farinha num simples forno de barro onde se assenta o tacho de
torrificar.
A casa é pequena (Fotos 7.4.3.1.5.4.5.2/04 e 7.4.3.1.5.4.5.2/05), compreendendo
uma sala, cozinha e dois quartos, um para o casal e o outro para os filhos. Nenhuma
casa tem banheiro interno e não há um rancho de palha para o banho. As
necessidades fisiológicas são feitas em áreas de mata a que se tem acesso por
caminhos que saem dos fundos da casa. Esses caminhos também são usados para
chegar às áreas de roça de mandioca ou para a caça e coleta de recursos da mata;
alguns deles são usados há muitas décadas, pois já fizeram parte da malha de antigas
estradas da seringa.
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A nucleação não dispõe de nenhum equipamento urbano, muito menos de algum
estabelecimento de comércio ou igreja.

Foto

7.4.3.1.5.4.5.2/04 - Detalhes
residências de pescadores.

das

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto

7.4.3.1.5.4.5.2/05 - Detalhes
residências de pescadores.

das

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.4.5.2.1 Histórico da formação
Não foram encontradas informações oficiais sobre a história de formação da Vila
Braga. O que se pode apurar em Itaituba é que essa nucleação foi um importante
porto de seringalistas, desde os finais do século XIX quando a borracha fez a riqueza
de muita gente no Pará e no Amazonas. Entretanto, sobre a origem do nome da Vila
Braga não foi possível encontrar nenhuma referência, mas pode se supor que seja
derivado de alguma antiga ocupação de fazendas de proprietários de origem
portuguesa, pois na Amazônia a maioria dos nomes das vilas está relacionada a essas
ocupações da época da colonização.
Na área atual de Vila Braga são poucas as evidências materiais da vila original, tais
como indícios de construções de pedra ou de alvenaria da antiga Vila Braga (Fotos
7.4.3.1.5.4.5.2.1/01 e 7.4.3.1.5.4.5.2.1/02). Entretanto, o cemitério que existe na área,
apesar de quase encoberto pela mata, ainda está sendo usado e cuidado pelos
moradores atuais e apresenta um conjunto de túmulos antigos que constituem um
patrimônio histórico que confirma essa ocupação centenária.

VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 129
Revisão: 0

Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.1/01 - Evidências de
antigas construções do início do século
XX.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.1/02 - Evidências de
antigas construções do início do século
XX.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

O registro fotográfico (Fotos 7.4.3.1.5.4.5.2.1/03 a 7.4.3.1.5.4.5.2.1/07) apresentado a
seguir revela que Vila Braga existiu desde os finais do século XIX e foi um vibrante
porto de patrões seringalistas. As datas registradas em alguns dos túmulos e
ornamentos, que compõem o conjunto de jazigos ali existentes, fornecem evidências
concretas dessa antiga ocupação.

Foto

7.4.3.1.5.4.5.2.1/03 cemitério seringalista.

Detalhes

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

do

Foto

7.4.3.1.5.4.5.2.1/04 cemitério seringalista.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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do

Foto

7.4.3.1.5.4.5.2.1/05 cemitério seringalista.

Detalhes

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

do

Foto

7.4.3.1.5.4.5.2.1/06 cemitério seringalista.

Detalhes

do

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.1/07 – Detalhe de pedra sepulcral datada de
1902
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A existência da Vila Braga, na década de 1920, como nucleação consolidada, é
registrada pelo etnólogo alemão Kurt Nimuendaju que, em fevereiro de 1923,
empreendeu uma viagem ao Alto Tapajós para estudar os Munduruku e Apiaká.
Afirma Nimuendaju que:
“[...] subi o Tapajós e, embora já tivesse superado as suas
cachoeiras mais perigosas, tive de desistir da continuação em
Pimental, devido ao péssimo estado do barco a motor em que eu
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viajava. Voltei a Vila Braga, próxima à cachoeira inferior do
Tapajós, e resolvi dali ir visitar os índios Maué. Dirigi-me, portanto,
ao povoado Tamanqueira, situado no interior, local que os Maué
às vezes visitam para fins de comércio.” (NIMUENDAJU, 2001:2)
Os entrevistados afirmam taxativamente que a nucleação de Vila Braga é muito antiga,
pois lembram o que seus pais diziam sobre a história da vila, local onde a família se
estabeleceu logo que a exploração da seringa entrou em decadência. A partir dessa
época a história da nucleação se confunde com a história da família ‘dos Anjos
Oliveira’ que até hoje é posseira dessa área original da Vila Braga, onde são visíveis
as evidências do cemitério centenário e das casas dos antepassados do entrevistado.
As memórias do entrevistado descrevem que essa área original de Vila Braga tem o
ponto central no porto fluvial, ainda em uso, localizado sobre uma laje de pedra. A
partir desse porto estava o caminho que levava ao barracão onde estava instalado o
escritório e residência do seringalista chamado Antônio Martins, que é considerado
pelo entrevistado o fundador dessa nucleação.
Esse patrão da borracha possuía o controle dos seringais dessa margem do rio
Tapajós, explorados por mais de 18 empregados. Ainda hoje é possível caminhar
pelas estradas usadas pelos seringueiros, tanto para chegar às áreas de exploração,
quanto para transportar a produção. A exploração abrangia uma ampla área de mata
acima do rio Tracuá, onde estão as bacias dos rios Arapiuns, Mariaquã, Mamuru
citados por Nimuendaju como áreas de ocupação tradicional dos índios Maué
(Nimuendaju, 2001:2)
“Quando eu me entendi já nasci aqui que é minha terra natal.
Segundo os meus pais me passaram, o pai de meu pai, meu avô
que eu conheci, aqui era terra da minha bisavó. Aqui era um porto
da seringa, do tempo da seringa, do banco. Aqui bem nesse
barracão era de Antônio Martins o fundador daí tinha 18
empregados. Meu pai me passava desse jeito. Meu avô conheceu
muito bem o barracão em pé. Tinha 18 empregados, tinha
escritório.” (Pescador, jan/2013)
As lembranças do entrevistado conseguem delimitar a extensão dessa ampla área de
exploração de seringa controlada por Antônio Martins e apresenta com detalhes o
caminho (Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.1/08) usado pelos seringueiros para o transporte da
produção até o porto de Vila Braga.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.1/08 – Antiga estrada do seringal.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Discorre, também, a respeito da localização dos acampamentos usados pelos
seringueiros como parada das tropas de burro e, principalmente, a direção desse
itinerário que ligava por terra essa região do Tapajós às águas do rio Amazonas.
“Aqui saía o caminho de burro até água da Amazônia. Caminho de
burro porque na época o transporte era porte de animal. Ai pegava
aqui tudo carregado e era levado até a água do Amazonas. Hoje
por causa do pasto tá difícil e algum lugar ainda assim vê o rio.
Aqui mesmo dentro de nosso terreno ali ainda vê o rio por onde
passava o animal. Ia até a água do Amazonas, quando despeja
por lá. Sobe aqui e pega a margem do rio Tracuá deixa o rio
Tracuá sobe em cima, vai e vai, aí tem o rio Arixi, no rio Tracuá
que é a Reserva do IBAMA. Aí tem Arixi e tira pra cá a direita no
Tracuá, embaixo do sol, ai sobe em cima até quando as águas
que não correm mais para cá aí já cai para lá e já vai varar para
Moiz (?). Justamente tem a estrada dali que entra no Curral
Redondo em Itaituba, tem gente que chama Mamuru que já é
água de lá. No Amazonas que já vai fazer compra em Moiz na
água que vem de lá. Gente que vem por ai querendo já vem de
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barco por lá. Esse caminho era para essa finalidade. Levava e
trazia. Aqui tinha um, ali no 30 onde hoje é a CAIMA era outro
acampamento. Tinha um patrão forte lá, no 28 tinha outro o
Tajaquara, mas lá já era o porto, era só a residência dele e não
sei se tinha seringal lá pra dentro. Sei que segundo me falaram
hoje quem poderia explicar bem, mas melhor é o Joaquim
Venâncio que já se foi também. Lá era outro porto.” (Pescador,
jan/2013)
Os relatos do entrevistado apresentam informações importantes sobre as relações de
Vila Braga com as nucleações extintas de Vila Nova e São Raimundo, que atualmente
compreende a Vila Rayol, e principalmente com São Luiz do Tapajós, onde estavam
estabelecidas outras empresas de patrões da seringa que concentravam a produção
de seringa de toda a região do Médio Tapajós que, devido à qualidade do porto de
São Luiz, era embarcada para ser comercializada nos mercados de Belém ou Manaus.
“Ali (Vila Rayol) onde vocês estão era Vila Nova e São Raimundo
é onde desce a estrada perto da boca do Tracuá. Ai foi conhecido
por Vila Rayol porque família Rayol mudou para lá. Justamente
era um porto da Vila Nova onde o pessoal pegava canoa para vir
para cá pro barracão. Em São Luiz tinha um porto próprio que
vinha navio, tinha um barracão grande ainda hoje tem as escadas
lá inclusive o pai de um sobrinho meu o Zé Valentim foi quem fez
os pilar todinho e ainda hoje tem lá. Ai recebia lá, de lá do São
Luiz vinha do Jamanxim e do Alto Tapajós. Em São Luiz
concentrava toda a produção de borracha da região e dai que
seguia. Em frente de São Luiz tem aquela praia grande, tem a
praia do avião e eu não alcancei, meu pai alcançou ainda o
primeiro avião da região que se chamava Natalina, maresava25 na
água ela vinha e pousava na ilha. Era para levar os patrão, acho
que algum recado e tudo, porque a borracha era tudo de barco. Ai,
depois, tinha muitos lugares que ela pousava e tinha lugar onde
ela pousava no Jamanxim. São Luiz era bem mais pequeno, hoje
tá maior. Eu alcancei só a vilazinha da frente e as casinhas pouco.
Tinha duas ruas a da frente que a gente vê e aquela outra rua
mais de trás. Agora já tem rua mais atrás e hoje tem gente em
São Luiz que eu não conheço.” (Pescador, jan/2013)

25

‘Maresava’ – expressão regional que define o pouso do hidroavião nas águas do rio Tapajós.
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A partir desse ponto da entrevista, a história da Vila Braga se entrelaça com a história
de vida da família do entrevistado e suas lembranças falam do local de origem do
ramo paterno que está atualmente situado na área do Parque Nacional do AmazonasPARNA. Faz referência à empresa seringalista Arruda Pinto, que foi dominante em
São Luiz do Tapajós, e também ao “Ciclo do Pau Rosa26” que ocorreu paralelamente à
exploração da seringa, já na época em que a atividade seringueira começava a entrar
em decadência.
“O barracão do Martins era porque ele trabalhava com o banco,
sei que aqui o seringal era do banco e Antônio Martins era o dono
daí. Daí quando ele morreu e acabou e o negócio da seringa caiu
também aí ele saiu. Ele era um patrão da seringa, pra dentro tinha
muita gente cortando seringa, aqui não porque aqui era o porto,
mas vinha para cá. Daqui logo que começa o marco da légua ai
vai mais na frente São José ai pega a beira do Tracuá que era
onde meu avó morava e meu pai terminou de se criar, Aquaí.
Ai foi feito o levantamento e o IBAMA entrou e nunca recebeu
nada. Daí do Aquaí sobe São Miguel e ai vai muito longe e aí
entra o Arixi e vinha tudo para cá e daqui embarcava no navio e
seguia destino. Quando não vinha por aqui, depois em seguida, já
foi os que conheci já do meu pai ai trazia de canoa pelo rio
Tracuá, quando acabou o movimento vinha pelo rio Tracuá. São
Luiz era o porto da seringa. Sei que depois do Antônio Martins
entrou Arruda Pinto já foi seringa e tinha barco e tudo. Daí do
Arruda Pinto aí fracassou a seringa aí entrou o pau rosa. A firma
do Pau Rosa ficou muito tempo aí caiu a seringa. E de lá para cá
foi mudando as atividades.” (Pescador, jan/2013)
A partir dos relatos do entrevistado é possível calcular que na década de 1940 a área
de Vila Braga passou a ser ocupada por sua família. O entrevistado não explica
porque a área de Antônio Martins foi herdada por seus antepassados maternos, mas
quando a empresa CAIMA, hoje chamada de ITACIMPASA, comprou essas terras
ricas em calcário e que hoje explora para a produção de cimento, considerou essa
ocupação da família dos Anjos Oliveira, que hoje detém um título que reconhece essa
posse, o que confirma uma ocupação pacífica desde 1949. No relato abaixo há
referência à empresa INDOSSOLO, que é conhecida na região como uma grande
grileira das terras devolutas que são reivindicadas pelos assentamentos da zona de
colonização do norte da BR-230, que ocorreram no final dos anos 1990.
26
Pau Rosa: árvore (Aniba rosaeodora) da fam. das lauráceas, nativa das Guianas e da Amazônia, de casca pardoavermelhada, folhas alternas, coriáceas, e inflorescências paniculadas; pau-de-rosas, pau-rosa-do-oiapoque [Nativa da
Amazônia, de madeira pesada, com cerne castanho-amarelado, da qual se obtém essência us. em perfumaria.]
(Houaiss Eletrônico)
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“Então dai o Seu Antônio Martins teve que saí, no tempo que caiu
o negócio da borracha essa terra ficou para minha bisavó Rosa, aí
a bisavó ficou aqui e foi o tempo que meu pai, e eu estava com
dois ou três anos de idade porque eu sou de 60, era 63 por aí. Aí
lá para 65 a minha bisavó já velhinha decidiu ir embora e passou
para minha mãe. Aí minha mãe ficou com meu pai. Nós temos o
levantamento dado pela CAIMA porque quando chegou comprou
esse terreno daqui até o extremo do IBAMA da reserva e nós
somos posseiros daqui de 1949, tem a folha dada pelo
INDOSSOLO.” (Pescador, jan/2013)
A história de vida da família do entrevistado está marcada pela atividade de
exploração da seringa, principalmente do lado paterno, já que seu avô havia
trabalhado como mateiro no empreendimento norte-americano instalado em
Fordlândia. O entrevistado ainda guarda, entre suas lembranças, as ferramentas
utilizadas pela família no trato da seringa (Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.1/09 e Foto
7.4.3.1.5.4.5.2.1/10). As histórias contadas pelo avô descrevem as dificuldades do
trabalho - as atitudes racistas dos norte-americanos em relação aos brasileiros e as
tentativas de proibir o consumo da farinha de mandioca nas refeições dos
seringueiros.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.1/09 – Faca para o corte da seringa.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.1/10 – Massa de leite de seringueira.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A história de vida do falecido velho Crescêncio, pai do entrevistado e pessoa muito
conhecida nessa região do Tapajós, inicia-se na região do Buburé e atravessa todo o
segundo ciclo da borracha. O relato abaixo confirma que na década de 1930 a Vila
Braga estava em pleno funcionamento como entreposto de seringalista e por isso era
procurada pelo pai do velho Crescêncio para a venda da borracha.
“Meu pai nasceu em 1929, ele nasceu aqui acima do Buburé, se
não me engano chama Terra Preta por cima do Morro Grande que
justamente passa perto para quem vai para São José da
Capelinha, mas fica mais para lá. Aí, segundo ele me fala, quando
desceu pra cá, que de lá meu avô vinha fazer venda aqui na
Vila Braga e ele veio e trouxe uma das irmãs, que se foi agora a
pouco, nas costas e ele tinha dez anos de idade. Aí quando ele
entrou no seringal aqui no rio Tracuá ele tinha dez anos de idade
e o pai dele se localizou lá e daí ele ficou e começou a cortar.
Quando os Arigó chegaram em 40 ele tinha 12 anos de idade e
ele foi um dos professores dos Arigó, que é conhecido como
Soldado da Borracha. Meu pai não era conhecido Soldado da
Borracha por que eles não colocaram Soldado da Borracha. Na
época que foi a Guerra Mundial meu pai tinha 12 anos de idade,
então os que veio de lá os que já tinham assentado praça lá veio
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como soldado da borracha e o meu pai ficou conhecido como
seringueiro e até hoje estou correndo atrás, ficou os papel tudo
pronto e nunca saiu o benefício do seringueiro.” (Pescador,
jan/2013)
Na Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.1/11, podem ser observados cortes em seringueira, como os
da época acima relatada.
Vale ressaltar que a atividade de extração da seringa, que envolveu as populações
originárias dessa região do rio Tapajós e de outras regiões amazônicas, foi
dinamizada a partir de meados do século XIX e as populações ribeirinhas tradicionais
aderiram a essa atividade como meio de obtenção de renda monetária. Essa
vinculação estratégica ao sistema capitalista não provocou uma grande transformação
no modo de vida tradicional e muito menos nas formas de exploração dos recursos
florestais, pois o sistema de mato que caracteriza a vida do amazônida continuou
quase intacto devido às adaptações que foram desenvolvidas, já que o tempo de corte
da seringa coincide com o tempo do verão, quando não há roças para cuidar e o peixe
escasseia.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.1/11 – Seringueira com cortes antigos
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013
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Nessa época do ano o caboclo se internava na mata em busca de caça ou de coleta
de recursos florestais, como a coleta da castanha do Brasil, que também foi incluída
na relação econômica desenvolvida com os patrões da borracha. No inverno, quando
as roças precisavam ser derrubadas, abertas, plantadas e cuidadas, não se fazia o
corte da seringa.
“Mês de maio o seringueiro subia, inicia a limpeza do terreno e
estrada, limpava a estrada porque era na floresta, tinha deles que
fazia mutá27, jirau para subir na árvore. Em junho começa a cortar,
em setembro não cortava porque ela estava com flor e depois
cortava de outubro até fim de novembro.” (Pescador, jan/2013)
O tipo humano conhecido como seringueiro ou soldado da borracha está mais
relacionado aos migrantes nordestinos que vieram em levas trabalhar nos seringais da
região, desde os meados do século XIX. A partir dos anos 40 do século XX essa
categoria sociológica se consolida com a chegada do Arigó, termo pejorativo e
sinônimo de caipira ou matuto dado aos nordestinos migrantes, por desconhecerem os
meios de sobrevivência na mata amazônica.
O relato que o entrevistado apresenta vem potencializar o papel da atividade de
exploração da seringa na história de vida de seus antepassados, mas deve ser
lembrado que persistiram as relações de produção das unidades familiares, baseadas
no manejo dos recursos da floresta, principalmente o cultivo de roças, onde o território
e os meios de produção do grupo são indissociáveis, simbolizados pela noção de
fartura, persistindo o sistema de trocas entre os grupos familiares e as diversas
localidades existentes no território. Além disso, foram mantidas as condições para a
transmissão de saberes, referenciados no território de ocupação como, por exemplo,
em atividades que marcam a transição para a vida adulta, como a passagem da
pescaria de barranco, próxima às habitações, para a pescaria de canoa (TORRES, M.
& NEPOMUCENO, 2011).
Entre as décadas de 1950 e 1970 encerra-se o ciclo da borracha e Vila Braga, agora
restrita às roças dos novos moradores, registra uma diminuição de sua população e
novas estratégias de obtenção de renda são dinamizadas. A exploração do pau rosa
e, em seguida, a caça de felinos para o mercado internacional empregam muita gente
da vila e da região, principalmente os seringueiros, que conheciam muito bem as
matas e os hábitos desses animais. Essa grande matança alia-se, na próxima década,
aos desmatamentos incentivados pelo INCRA quando as levas de migrantes,
27

Mutá - Regionalismo: Amazônia. 1 espécie de palanque ou assento construído no mato pelo caçador para dali
espreitar a caça. 2
espécie de escada terminando em jirau tosco, us. pelos seringueiros para sangrar as
árvores no alto, junto à copa. (Houaiss Eletrônico).
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principalmente do nordeste, são trazidas para a colonização de terras logo que as
rodovias federais - BR-230 e BR-163 - são abertas pelos militares.
As famílias que permaneceram na Vila Braga, principalmente a do entrevistado,
participam dessa atividade que foi denominada de “Tempo do Gato” e suas memórias
são bem vivas, pois é nesse período que sua formação é iniciada já que passa a
acompanhar o pai nesta atividade de caça. Em meados dos anos 1970 as leis
ambientais vieram proibir essa atividade predadora e muitos jovens da região
deixaram suas comunidades em busca de novas oportunidades de trabalho e de
renda.
“Ali teve o tempo da seringa e a castanha. Depois da seringa
entrou o gato e já foi caindo a borracha. Ai ficava o marisco que a
gente chamava o gato, lontra, tudo de pele. Aí entrou o garimpo e
aí acabou com tudo. O gato é o marisco, é o gato maracajá e o
pessoal se aviava28 e ai entrava. Os últimos patrão da seringa era
o patrão dos mariscador ai se aviava e entrava no mato aí. Matava
o gato, matava a onça. [...] Essa que matei aqui era uma pintada
marajaí29. Nunca tinha visto esse tipo. Com meu pai matei onze
onça vermelha (parda). Fracassou a seringa e entrou o gato e o
garimpo e surgiu o fogo do garimpo, depois acabou o gato por
causa da proibição do IBAMA. Matava muito gato, o meu pai
matava e eu ajudei muito o meu pai a puxar os pau para fazer o
gramichó que era o alçapão. Gramichó30 é a gíria da mata, o
nome é alçapão. E o pessoal aviava e matava o gato. Na época
eu lembro ainda que um couro de onça custava 1 milhão e eu
caçando com meu pai matemos um maracajá e meu pai vendeu
por trezentos mil, trezentos cruzeiros na época. Acho que hoje
seria na base de 3 mil reais. Eu vi que com esse dinheiro meu pai
comprou roupa para a casa, comprou rancho para a casa, fumos
para Itaituba que era tempo de festa. Vendia aqui mesmo em São
Luiz onde tinha os comprador, na época tinha Jucá, tinha
Gerlando que era um italiano. A pele segundo eu ouvia falar ia pro
exterior para fazer roupa, não sei a finalidade, mas sei que era
caro. Tinha que ter todo o cuidado para não ter uma raladura, não
28

Nas palavras do antropólogo Carlos Emanuel Sautchuk: “O termo aviamento, forjado na Amazônia, designa um
sistema de crédito sem dinheiro e dirigido simultaneamente à produção e ao consumo. Quem avia, ou seja, quem
fornece mercadorias a crédito, é chamado aviador (ou patrão), quem as recebe, denomina-se aviado (ou freguês); mas
de tal modo que um aviado pode se tornar aviador de um terceiro, desdobrando a hierarquia de credores e devedores”
(SAUTCHUK, C.E., 2008, p. 6). Empregado ainda hoje em contextos econômicos diversos na região, caracterizou a
época da extração da borracha, em que os seringueiros (trabalhadores extrativistas) eram oprimidos pelo montante de
dívidas e geralmente forçados por coação física a se manter vinculados aos seringalistas (patrões) (TORRES, M. &
NEPOMUCENO, 2011).
29
Marajaí - expressão regional que é usada para definir o tipo de onça pintada de malha miúda.
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ter um furo. Tinha a onça e o gato maracajá. O que era caro
mesmo era o gato maracajá, a onça e a lontra. Vinha pesquisar o
jacaré, mas nós mesmo não caçava, mas matava muito jacaré,
mas nem sei o preço dessa pele.” (Pescador, jan/2013)
A década de 1980 é chamada de “Tempo do Garimpo” que dura até hoje, mas agora
já não é o garimpo manual feito na bateia e na enxada. Hoje, o que se chama de
garimpo é praticado pela empresa mineradora que detém um grande capital investido
em maquinários (bombas extratoras, retroescavadeiras entre outros), balsas e até
mesmo aviões para o transporte de pessoas e mercadorias.
O garimpo surge logo que as rodovias passam a ser trafegadas e a colonização é
iniciada. O fim da seringa e da caça do gato, a expulsão de posseiros com a criação
de unidades de conservação, o fracasso dos programas de colonização e a chegada
de novos migrantes, principalmente do Maranhão, e a descoberta de vários veios de
ouro de aluvião provocaram uma grande movimentação, o que levou a maioria dos
homens da Vila Braga, e também de outras nucleações da região, a se jogarem na
atividade de garimpo, em busca de uma riqueza nunca encontrada; os de maior sorte
queimaram suas reservas de ouro nas festas promovidas pelos bordéis instalados nas
imediações das áreas de garimpo.
“Ai veio a lei e acabou tudo. O gato foi na década de quando
surgiu a estrada (BR-230) e praticamente a seringa já estava
pouca, já tava praticamente no garimpo. Os garimpos subia aqui
de Itaituba de avião, por terra até Itaituba, primeiro subia aqui no
Jamanxim e pegava o Crepori dai pegava Piranha, Marupá, Bom
Jardim e por ai vai, e continua hoje esses garimpos.” (Pescador,
jan/2013)
O fracasso do garimpo manual e a chegada das empresas que ‘profissionalizaram’ a
atividade mineradora provocaram o retorno dessa população masculina para a
periferia das cidades, para a ocupação de terras devolutas ou para as nucleações de
origem. Na Vila Braga, aqueles que não foram para a cidade à procura de empregos
voltaram a explorar as áreas de roça para a produção de subsistência e para a venda
no mercado regional e/ou passaram a intensificar as atividades de pesca como uma
forma de obtenção de renda, que a demanda por peixe surgida com o crescimento das
cidades veio incentivar. Ainda hoje, observa-se na Vila Braga e nas nucleações
vizinhas que eventualmente alguns homens vão ao garimpo, mas retornam nas
épocas propícias para a pesca ou para as atividades agrícolas e beneficiamento da
farinha de mandioca.
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Gramichó – expressão regional para a armadilha de caça também conhecida como alçapão.
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“Ai terminou a atividade e o pessoal seguiu produzindo o garimpo
e do garimpo teve a época que fracassou agora tá com negócio
de maquinário, e depois veio surgindo empregos, firma, pescaria
eu tô com quatro anos na pescaria, mas tem menino que está de
15 anos de pescaria. Eu toda vida pesquei e trabalhei no garimpo
por 25 anos, 28 anos no garimpo e só tenho hoje o conhecimento
e o cansaço. Graças a Deus deu para criar os filhos, mas nunca
tive sorte de pegar coisa de vantagem. Ai quando larguei o
garimpo, no começo fiz roça com meu pai, roça e seringa ai
comecei sair para fora, para ao garimpo, garimpo, garimpo e ai
pescaria.” (Pescador, jan/2013)
Essa síntese da história econômica regional e, principalmente, da Vila Braga nos
últimos 80 anos, a partir da história de vida da família dos Anjos Oliveira, pode servir
para compreender os processos que levaram à atual situação dos moradores dessa
nucleação, que resistem às mudanças que se vislumbram num futuro próximo em
função das quais o modo de vida tradicional, que ainda preservam, poderá ser extinto
na medida em que as relações de produção cada vez mais vinculadas às regras do
sistema capitalista forem se consolidando.
7.4.3.1.5.4.5.2.2 Infraestrutura
A população de Vila Braga se desloca internamente a pé e a maioria possui diferentes
tipos de embarcações, algumas com motores a diesel ou gasolina, que usam como
meio de transporte para suas atividades econômicas, para os deslocamentos até as
nucleações vizinhas onde procuram os atendimentos de saúde, educação e comércio
ou para a cidade de Itaituba, onde os serviços necessários são melhores. Raramente
utilizam os transportes que circulam na BR-230 ou mesmo o serviço da D20 que
atende a nucleação de Vila Rayol. O deslocamento por barcos é um meio de
transporte tradicional que foi se adequando às tecnologias que conseguem obter; mas
o uso de canoas a remo é uma prática cotidiana e que se aprende desde criança.
“Ai o tio do meu pai, o Florêncio saíam para uma festa, isso
viajava três dia para uma festa, e daqui ia para Itaituba de pé ou
de canoa. Lembro de duas viagens que fiz com meu pai no remo.
Saía as 4 da manhã, lá onde é o quartel morava essa bisavó que
morou aqui, quando não tinha vento, três ou quatro da tarde
chegava lá. Ia meu pai, minha mãe e meus três irmãos. Eu e
minha irmã com meu pai ia remando e os dois no colo de minha
mãe.” (Pescador, jan/2013)
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Como já afirmado anteriormente, não há nenhuma infraestrutura urbana que atenda à
nucleação. A água para o consumo doméstico é coletada em diferentes grotas que
minam nos barrancos de pedra dessa margem do rio Tapajós e sua qualidade é
considerada muito boa. A água de beber é estocada em potes de barro ou em
recipientes de metal ou plástico. Para o banho e lavagem de roupas, utilizam a água
do rio, sendo que cada domicílio tem um porto próprio.
A energia elétrica convencional não atende a nucleação e a iluminação é obtida por
motores a diesel, quando a família possui renda para comprá-los e mantê-los
funcionando; no mais das vezes são utilizadas velas e lamparinas a querosene.
Não há fossas negras e nem latrinas. Usam-se as áreas de mata para as
necessidades fisiológicas. O pouco lixo inorgânico produzido é queimado ou
reutilizado de diferentes formas e o lixo orgânico é consumido pelas criações
domésticas.
A única forma de comunicação é o celular, que poucos possuem, mas o sinal é
possível em algumas áreas, quando não há interferência das chuvas. Nenhuma casa
dispõe de televisão, mas quase todas têm um rádio à pilha que usam diariamente.
7.4.3.1.5.4.5.2.3 Organização social
Não existe na nucleação de Vila Braga, tal como se observa nas áreas de
assentamento vizinhas, a presença do Presidente da Comunidade. O filho do velho
Crescêncio, José Lúcio, faz o papel de representante da comunidade quando
necessário.
A Colônia de Pescadores de Itaituba é a única forma de organização reconhecida em
Vila Braga onde 05 pescadores são cadastrados. Essa legitimidade da colônia está
relacionada à possibilidade de obtenção de empréstimo, do seguro do defeso, à
facilidade de aposentadoria e também à obtenção da carteira de pescador profissional,
que garante o respeito do IBAMA quando das ações de fiscalização.
7.4.3.1.5.4.5.2.4 Atividades econômicas
Uma rápida passagem pela beira do rio onde estão localizadas as moradias de Vila
Braga revela o cotidiano de uma comunidade empenhada principalmente na atividade
de pesca, pois os trabalhos agrícolas são realizados no interior da mata e não é
possível observá-los a partir do rio. Entretanto, na época de produção de farinha é
possível observar as mulheres descascando a mandioca ou torrando a farinha no
forno instalado nos ranchos próximos às casas.
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No dia a dia, enquanto alguns homens estão nos ranchos cobertos de palha
consertando redes ou fazendo a manutenção dos barcos e canoas de motor rabeta,
outros estão no rio, lançando ou puxando as redes de pesca. Algumas mulheres são
vistas pescando com os filhos o peixe que será consumido no almoço.
A pesca fornece a renda principal desse conjunto de domicílios espalhados na
margem esquerda do rio Tapajós. As raras aposentadorias, a pouca renda do
Programa Bolsa Família, e alguma eventual prestação de serviços a turistas, no verão,
contribuem para a formação da renda da comunidade.
“Meu pai pescava só para o consumo e vivendo na beira do rio
comecei a pescar vendo os vizinhos, conhecidos, meu avô era
pescador de linha. Ai comecei a pescar e foi indo e é uma das
fontes de renda da região, ai continuei e pronto. A pescaria é aqui
mesmo e levo para a cidade. Tô com gelo ai e nem deveria estar
pescando por isso não posso gravar ai. Estou com problema no
banco e estou procurando o peixinho que não está proibido.”
(Pescador, jan/2013)
Como já descrito, a pesca é uma atividade que se aprende desde criança e faz parte
do processo de socialização dos indivíduos, pois os saberes e os modos de fazer a
pesca são transmitidos pelos pais e parentes. Já a pesca destinada ao mercado é uma
atividade mais recente e é garantida pela piscosidade desse trecho do rio Tapajós.
O leito do rio é o principal nicho de exploração pesqueira, mas é possível também
explorar algumas pequenas lagoas que se formam nas cheias ou nos igarapés que
deságuam no Tapajós. Além do pescado, os nichos de exploração podem oferecer
outros produtos de interesse dos pescadores, como as diferentes espécies de
quelônios, assim como já mencionado no item relativo a Nova Canaã.
A área de pesca comercial é muito ampla e varia conforme a estação do ano. No
verão pescam desde Itaituba até a região da vila de Pimental e no inverno exploram
desde Itaituba até Aveiro.
“Aqui nóis pesca no rio todo. Os locais de pesca vão de Itaituba
até Pimental, no tempo do verão, e de Itaituba até Aveiro no
inverno. Os peixes que mais dá aqui é a pescada, jaraqui, pacu,
tambaqui, filhote, branquinha, jaú e mais outros.” (Pescador,
dez/2012)
Há uma grande variedade de espécies de pescado nesses nichos, destacando-se os
peixes de couro, classificados pelos nativos de ‘peixe liso’, como a dourada, o filhote, o
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curimatá, o mapará e o jaú. Por outro lado, encontra-se também uma grande
variedade de peixes de escama, como o jaraqui, o tambaqui, o pacu, a branquinha,
entre outros.
A técnica usada na pesca também varia em função da época de inverno ou verão,
como também varia o local de captura no rio. Em geral usam a tarrafa, as redes de
malhas diferentes, o caniço, o espinhel ou somente a linha.
“No verão uma época fica fraco, mas agora já tá bom, agora para
frente quem tem utensílios grandes dobra a produção. Quando
passar essa fase que fica um pouco ruim e quando dá sinal de
água para abaixar ai vem o peixe miúdo e melhora de novo. A
água tá grande, agora vai bem, pá, pá, pá, quando tá cheio, cheio
mesmo manera um pouco, perto da Semana Santa e tal. E
quando passa a Semana Santa e dá sinal de baixar melhora de
novo e vem o peixe miúdo até chegar a época da praia e pescar o
jaraqui, o peixe miúdo no arrasto na praia. Ai já é verão. Aqui no
inverno agora é a dourada, o filhote, os grande. O miúdo é a
pescada, tem o mapará, que agora está no defeso e é um peixe
liso só que é pequeno, mais que ele dá raro é dois quilo, mas é
difícil. É um peixe de três por um quilo. Uns ali dois dá um quilo e
meio. É um peixe bom, gostoso, só que é reimoso, pouca gente
come.” (Pescador, jan/2013)
A produção é geralmente feita pelo grupo doméstico e cada família detém os meios de
produção, como canoas, barcos com motor rabeta, redes armadilhas entre outros.
Vale destacar o papel da colônia de pescadores na obtenção de empréstimos para a
compra dos instrumentos e meios de produção.
“A canoa e o barco e as rede é tudo do pescador. No momento
estou com motor e tralha porque fiz empréstimo no banco. O
pescador é dono dos seus instrumentos e não tem ninguém que
financia não. Agora através da colônia de três anos para cá que
eu e outros pescador já têm motor e tudo os utensílios através da
colônia. Não compensa ter patrão. Por mês, agora do jeito que
estou na minha condição, é na faixa de 150 a 200 quilos de peixe.
Os outros que têm utensílios grande mexe malhadeira grande ai
faz os seus 600 quilos, 500 quilos, essa faixa.” (Pescador,
jan/2013)
A dependência do atravessador é o principal desafio que enfrenta a produção
pesqueira da nucleação. Essa dependência é também registrada em outras
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nucleações da região que desenvolvem a pesca comercial, como informado no texto
relativo a Nova Canaã.
Na cidade vendo para um atravessador, a minha produção é
pouca por essa finalidade de estar bronqueado31 (problema de
doença) e não posso mexer com malhadeira grande no rio, com
malhadeira de 300 a 400 metros. Ai pesca de 100 quilos de peixe,
200, 300. A minha pescaria aqui é 40 quilos, quando passa muito
é 60, 80 e quando é um peixinho mais assim vendo um pouco
para o atravessador e tem a pessoa que fornece o gelo para
pagar na produção e entrego um pouco para ela que é também
atravessador e um pouco vendo pro consumidor, mas não tem
lugar próprio, mas vendo assim na rua. Ai 10, 20 quilos eu vendo.
Ai é um preço melhor e ajuda nas despesas, porque no
atravessador mal dá pra cobrir as despesas. (Pescador, jan/2031)
A pesca comercial controlada pelo atravessador remete às condições do sistema de
aviamento que ocorria no tempo da extração da borracha, quando o seringueiro estava
preso aos interesses do patrão. Hoje, na venda do peixe o produtor fica sujeito ao
preço oferecido pelo atravessador, que pode pagar preços menores quando a oferta
de pescado se amplia nas épocas de grande safra.
“Hoje o peixe liso graúdo que é a dourada, o filhote de três quilos
para frente, porque tem a regra, é de seis a sete reais o quilo. Mas
o miudinho esse ano, que já terminou a safra do jaraqui, eu vendi
o peixe a 1,50 reais o quilo. Nós pescador em geral vendemos a
1,50 para não voltar pra trás o quilo do jaraqui e na rua, na feira
eles comprava três por 10 reais. Eu vendo a 5 ou 6 pro
consumidor e o peixe miúdo por 4 reais e assim ...Mas todo
mundo tem, nós pescador, a maioria tem o patrão. Quando vi ele
manda o gelo, o óleo, tudo e quando é preciso a gente vai e
chega lá acerta essa produção que mandou.” (Pescador,
jan/2013)
Os entrevistados informaram que quando o preço está bem baixo e o tamanho do
peixe não é aceito pelo atravessador, muitos deles devolvem os peixes ao rio; alguns
poucos sabem aproveitar essa produção secando o peixe ao sol.
A agricultura familiar é uma atividade secundária e as formas de produção são
dependentes de técnicas tradicionais. O único produto beneficiado é a farinha de
31

Estar bronqueado – expressão que significa estar doente ou incapacitado.
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mandioca que vendem no mercado regional, depois de reservada a parte do consumo
familiar.
“Aqui a gente pesca e faz roça para o consumo da casa, mas
também faz a farinha de mandioca para venda.” (Pescador,
dez/2012)
7.4.3.1.5.4.5.2.5 Técnicas e práticas produtivas
Em Vila Braga poucas famílias praticam a agricultura familiar; algumas possuem
pequenas plantações de mandioca para a produção de farinha, outros criam algumas
cabeças de gado nas áreas de roças abandonadas.
A agricultura praticada na Vila Braga emprega as técnicas tradicionais de cultivo
disseminadas em todo o país, compreendendo o corte da mata (derrubada), a queima
(coivara) e o preparo da terra (descoivarada) para o plantio.
O emprego dessas técnicas, que define o chamado cultivo de roça ou roça de coivara,
está sempre dependente de novas áreas de derrubada após o uso da área por 03 ou
04 anos, quando o terreno esgota sua fertilidade e é dominado pela juquira,32 espécie
de erva daninha de difícil limpeza. Essa técnica tradicional necessita do rodízio das
terras e de novas áreas de derrubada; a área colhida, a tiguera33, é deixada
descansando por mais de cinco anos até começar a formar uma área de mata
secundária, uma capoeira, que pode ser novamente derrubada e usada para formação
de nova roça.
O beneficiamento da mandioca é também realizado com técnicas tradicionais que
dependem da força humana, para descascar e ralar a mandioca, e da prensa com
peso de pedras para extração do suco venenoso. A massa é ralada no caititu, ralador
manual comprado no mercado, e depositada num cocho de madeira onde fica
submersa em água por algumas horas sendo depois depositada num saco para ser
espremida na prensa. O processo de torrefação da massa é feito em um tacho de ferro
que vai ao forno construído em barro e abastecido com lenha; a apuração da farinha é
feita manualmente com o uso de uma pá de madeira.
Já a técnica usada na pesca é dependente do mercado de Itaituba. Atualmente as
linhas usadas para a confecção das redes são industrializadas, mas a confecção das
redes e de outras armadilhas é feita artesanalmente, tanto por homens quanto pelas
mulheres. As tramas são tradicionais e passadas de geração a geração; as malhas
variam em função do tamanho dos peixes que se quer pescar.
32
33

Juquira - (Amazônia, Mato Grosso) certo tipo de vegetação daninha, difícil de ser retirada.
Tiguera – (São Paulo) área de roça depois de feita a colheita.
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A técnica de navegação e da construção de embarcações é um assunto muito
conhecido pelos pescadores de Vila Braga. No passado aproveitavam a força dos
ventos para navegar e hoje os motores rabetas são adaptados às embarcações
tradicionais, que ainda são construídas por alguns moradores
“A gente não tinha vela, quando ia para Barreinha, ali no km 30 a
gente amarrava uma toalha e ia no vento. Os que tinham vela
usava vela grande em canoa grande. Chamava canoa a vela,
tinha o batelão grande e a remo e a ubá aqui chama de bajara34. A
canoa é o nome geral, tem vários tipos, tem o casquim35, tem a
ubá, tem o bote e tem o barco grande e tem o navio. A canoa de
um pau só é o casco, de madeira cavada de forma . A canoa ideal
é feita de forma de tabua. A ubá é feita de um pau só e botava a
lateral e proa de ubá . O bote a proa dele é diferente. O dele é
proa de bote, a ubá no sentido que vem a madeira cavava e vem
ela faz a proa e só fazia o acabamento em cima ela não tem uma
peça posta na frente e o casco vem inteiriço. A madeira melhor é
a itaúba36 é a ideal. Se faz de várias madeira, tem o louro, tem o
pequiá37, tem a maparajuba38, tem o gapó, a fava do gapó, tem o
angelim, tem o cedro, mas a ideal é a itaúba. Aqui tem bastante
gente que sabe fazer ainda, eu pelejo, meu pai fazia e tem um
primo em São Luiz que deve ter vários escavados lá. Eu tenho
uma ali e vou te mostrar.” (Pescador, jan/2013)
Alguns exemplos de embarcações construídas por moradores de Vila Braga podem
ser observados nas fotos a seguir (Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.5/01 a Foto
7.4.3.1.5.4.5.2.5/03).

34

Bajara – o mesmo que ubá.
Casquim – o mesmo que casco, diz-se da canoa pequena cavada num pau só.
Itaúba- árvore (Ocotea megaphylla) da fam. das lauráceas, nativa do Brasil (MG, RJ, SP), de folhas grandes e
coriáceas, flores pálidas em panículas e frutos bacáceos; a madeira é us. na construção civil e naval; (Houaiss
Eletrônico)
37
Pequiá - árvore (Caryocar villosum) nativa das Guianas e Brasil (AMAZ), de flores amarelo-claras, em racemos, e
drupas subglobosas, com polpa comestível após cocção, sementes oleaginosas, tb. comestíveis, casca e folhas
sudoríferas, e madeira própria para construção naval. (Houaiss Eletrônico)
38
Marapajuba - árvore (Manilkara paraensis) nativa da Amazônia, de madeira forte e resistente, e cuja casca exsuda
látex. (Houaiss Eletrônico)
35
36
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.5/01 - Tipos de
embarcações construídas pelos
pescadores

Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.5/02 - Tipos de
embarcações construídas pelos
pescadores

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.5/03 - Tipos de
embarcações construídas pelos
pescadores.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A tradição pesqueira é dominante e as técnicas e práticas produtivas estão bem
preservadas e de conhecimento de todos os pescadores. Devido às proibições do
IBAMA algumas técnicas de captura de peixe, como as barragens e o uso do timbó,
não estão sendo mais empregadas.
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7.4.3.1.5.4.5.2.6 Aspectos populacionais
A composição populacional na Vila Braga é marcada pela presença de um grupo de
famílias aparentadas originárias da própria região, com parentesco em outras
nucleações vizinhas, como Vila Rayol, São Luiz do Tapajós e Nova Canaã, além de
aparentados na região mais acima do Buburé, já no Alto Tapajós.
Os arranjos familiares estão condicionados às características demográficas, como o
baixo número de moradores e às poucas oportunidades de formação de casais. Por
isso os jovens procuram nas vizinhanças suas parcerias.
7.4.3.1.5.4.5.2.7 Equipamentos públicos
•

Saúde

A assistência à saúde é considerada muito precária pela população de Vila Braga. Não
há os serviços do Agente Comunitário de Saúde – ACS, posto de saúde, não há visita
de médico e nenhuma infraestrutura que possa garantir um atendimento. Quando
necessário recorrem ao Posto de Saúde do Km 28-Boa Vista ou de São Luiz do
Tapajós, ou seguem diretamente para a cidade de Itaituba.
Aparentemente as condições de saúde da população são boas, apesar da ausência de
qualquer assistência. Não há registro de dengue, hepatites, hanseníase e DST, mas
há alguma ocorrência de malária e de leishmaniose. Segundo o ACS do Posto de
Saúde do Km 28-Boa Vista, a malária chega à nucleação trazida por pessoas de São
Luiz do Tapajós, que trabalham no garimpo e que frequentam Vila Braga.
•

Educação

Os moradores de Vila Braga não dispõem de uma escola municipal. Assim, a
população em idade escolar, que compreende cerca de 7 alunos da 1ª à 4ª série do
ensino fundamental, está sendo atendida na escola da sede distrital de São Luiz do
Tapajós. Estes alunos são levados de barco ou vão remando por uma hora até a
escola. A complementação do ensino fundamental é também feita em São Luiz do
Tapajós e não há registro de alunos que se tenham deslocado para a cidade com o
propósito de cursar o ensino médio.
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7.4.3.1.5.4.5.2.8 Práticas culturais
Em Vila Braga, a tradição pesqueira está bem preservada apesar do processo atual de
transformações por que passa a região. Como já referido anteriormente, os saberes e
os fazeres tradicionais relacionados à atividade pesqueira ainda estão preservados e
são transmitidos para a nova geração que desperta. Um estudo etnográfico poderá
revelar um conjunto muito rico de aspectos culturais de uma comunidade tradicional de
pescadores
Vila Braga é composta, em sua maioria, por famílias originárias da região que mantêm
vivas suas tradições expressas, principalmente, na relação com o meio ambiente.
Outras expressões culturais podem ser observadas no cotidiano da comunidade, como
o modo de construção das casas, dos espaços domésticos, o modo de educar os
filhos, entre outras.
A culinária é uma dessas expressões que ainda guarda profundas relações com o
modo de viver de uma comunidade ribeirinha tradicional. Ainda estão presentes as
restrições alimentares baseadas na classificação da reima39 que define, por exemplo,
qual o tipo de pescado que pode ser consumido por crianças ou mulheres grávidas de
forma a não prejudicar a saúde (WOORTMANN, 2004).
“O peixe mapará é reimoso assim para quem tem enfermidade,
uma doença, um inflamado e nem toda mulher pode comer. Mas é
muito gostoso para quem sabe, é um pitiú40 que só, mas muito
gostoso. O filhote é reimoso, a dourada também que é um peixe
liso, mas o pirarara41 é liso mas não é tão reimoso. Mas o miúdo é
mais adequado e tem a pescada, a branquinha, o piau nem todo
tempo pode se comer ele porque tem certo problema, a curimatá é
também muito reimosa. Como se fosse um remédio cada um
atinge uma coisa. O jaú não é também muito reimoso, para nós
aqui o forte é o mapará é o campeão, mas na carne dele você não
vê sangue. Tem outro peixinho pequeno que é o candiru42 diz que
é muito reimoso também, a gente não come e só serve para
atacar a isca e a gente pega para fazer isca para pescar outro
peixe, mas diz que é muito reimoso. O tucunaré é um peixe bom
39

Reima: subst. fem. Conjunto de restrições alimentares ou ambientais popularmente aceitas como tabus; impeditivo
de ingestão alimentar. (Houaiss Eletrônico)
Pitiú - Regionalismo: Amazônia. odor forte, semelhante ao de peixe; cheiro de maresia; pituí (Houaiss Eletrônico)
41
Pirarara - peixe siluriforme da fam. dos pimelodídeos (Phractocephalus hemiliopterus), amazônico, com até 30 cm de
comprimento, dorso marrom, flancos amarelados e ventre esbranquiçado, barbilhões, lábios e parte das nadadeiras
vermelhas [Sua carne é us. apenas em regiões da Amazônia.] (Houaiss Eletrônico)
42
Candiru -Rubrica: ictiologia. Regionalismo: Brasil. design. comum aos peixes teleósteos siluriformes das fam. dos
tricomicterídeos e cetopsídeos, ger. de distribuição amazônica, hematófagos, capazes de parasitar as brânquias de
outros peixes e penetrar em orifícios naturais de animais e da espécie humana, podendo causar ferimentos graves e
até a morte. (Houaiss Eletrônico)
40
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como a pescada, mas tem época que ele tem um verme dentro e
depende do lugar e não é todo canto. Pra nós aqui eu ainda não vi
não. Mas em lagoa, lugar de água parada aí tem muito verme. O
tucunaré que tem uma corcundinha nas costas é o que é reimoso.
Todos eles têm o verme, mas é em algum lugar e em certas
épocas. Reimoso mesmo é o mapará e o otirana(?), o filhote e a
dourada é reimoso se tem alguma doença, um machucado, uma
cirurgia. Ai é a pescada, o cará, a feicheira (?), a branquinha
esses é os peixe ideal que temos aqui.” (Pescador, jan/2013)
Outro aspecto cultural muito presente na nucleação de Vila Braga são as lendas e
causos passados de geração em geração. Algumas lendas são típicas do folclore
amazônico, como a Matita Pereira que tem aparecido em São Luiz do Tapajós.
“Por aqui o que vi a minha vó contar é essa história, tem história
de Matita Pereira, mas aqui eu não vi. Diz que tem na Vila de São
Luiz. Diz que ela assovia fino e de longe, eu já escutei esse
assovio de longe. Diz que ela pisa forte e cachorro não late
quando ela tá passando. Se xingar ai aperreia.” (Pescadores,
jan/2013)
Entretanto, há lendas próprias do local que falam dos encantados que são os donos
das cavernas que existem no caminho para a Vila Rayol. Os entrevistados falam das
festas, músicas e cantorias que os pescadores escutam quando passam pelas locas
que ocorrem no paredão de pedra ao longo do rio Tapajós (Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.8/01 e
Foto 7.4.3.1.5.4.5.2.8/02).
“Tem muita lenda aqui, você vê esse paredão todinho isso aí tem
dono. Eu nunca ouvi, aqui sozinho graças a Deus, mas meus
irmãos já ouviram aí, meu avô que morreu contava que ele
descendo ai de canoa ali no local chamado de paizinho, aquela
ponta alta do igarapé, tava uma música e era uma festa lá
embaixo tamanho nove hora do dia era o pessoal de lá, os
encantados.” (Pescadores, jan/2013)
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Foto

7.4.3.1.5.4.5.2.8/01
cavernas beira rio.

-

Detalhes

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

de

Foto

7.4.3.1.5.4.5.2.8/02
cavernas beira rio.

-

Detalhes

de

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A estória da Pedra da Menina, que ocorreu na Vila Rayol, aproximadamente nos anos
1930, aparece na Vila Braga com uma versão que inclui a tradição da Cobra Grande,
lenda de ampla distribuição em toda a Amazônia.
“A estória que sei é que lá naquela pedra lá na Vila Rayol era a
afilhada da minha bisavó essa Rosa que era dona daqui. E
Rosária era o nome da tia da menina, a menina não sei se era
Maria, a menina que sumiu, de dez para onze anos e morava no
lado de cima beirando aquela pedra, onde é o porto da
Esmeralda, onde fica o barco. Eu acredito que era 1950 e
tarará...ou 40 e tarará por aí. Aí a menina desceu para lavar os
panos do menino pequeno da tia, diz que a mulher lá não era boa.
Aí a menina voltou e disse tia tão me chamando, ai a tia disse vai
lá porque você está com preguiça. Ai a menina seguiu de novo e
chegou lá viu a voz e voltou de novo ai a tia disse menina que
conversa é essa? Ai a menina desceu e foi a derradeira vez que
ela viu e estava lá só o chinelinho dela. Ai procuraram o pessoal
inteligente, pajeleiro43 e tudo e veio o pessoal que baixa o santo e
43
Pajeleiro – derivado de Pajé. Rubrica: religião. Regionalismo: Amazônia, Piauí. rito que mescla práticas religiosas
indígenas com elementos católicos, espíritas e de seitas afro-brasileiras, empr. com finalidades de cura, prognóstico de
acontecimentos, intercessão de poderes sobrenaturais etc. (Houaiss Eletrônico)
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tal, os curador e disse que ela chegou lá em cima e tava lá. Dizem
que tem uma cobra que aparece por lá e diz que é ela que
aparece que vem lá da pedra e vem até a pedra e some. A casa
dela é lá naquela pedra. Debaixo daquela pedra diz que é um
encanto.” (Pescadores, jan/2013)
Em Vila Braga não ocorrem festejos, nem mesmo existe um padroeiro venerado pelos
católicos, que são a maioria da população.
“Meu pai falava que antigamente eles gostava de fazer festa e
numa noite tinha a luz que era uma panela com pedaços de
sarnambi44, resina da seringa, acendia era a lamparina, tomavam
cachaça, um tocava violão e outro a sanfona e dançava a noite
todinha.” (Pescador, jan/2013)
Não se observa, em Vila Braga, a prática de produção de artesanato utilitário de palha
como cestaria e esteiras. No entanto, há na nucleação um morador que constrói com
técnicas tradicionais os remos e as canoas de um só pau chamadas de ubá45, usadas
pelos pescadores nas pescarias e viagens.
7.4.3.1.5.4.5.2.9 Relações com o ambiente e em especial com os recursos
hídricos
Aparentemente existe uma preocupação com relação ao ambiente em que está
assentada a nucleação. Observa-se a limpeza dos caminhos e do entorno das casas,
como também a preservação das árvores da beira que sustentam a barranca do rio
que naturalmente vai se desfazendo com o vai e vem das águas.
Já com relação à caça e à pesca não demonstram qualquer preocupação
preservacionista. O primeiro aspecto diz respeito às onças, que atacam
constantemente os cachorros e as criações de galinhas e patos, e que são mortas
pelos moradores quando apanhadas nos quintais da casa.
Na pesca a atitude é menos incisiva; apesar de não pescarem os diferentes tipos de
boto que atrapalham as pescarias, usam bombinhas para espantá-los das
proximidades das redes lançadas, caso contrário, devem ser retiradas para que não
sejam rasgadas por esses animais.

44
Sarnambi ou Sernambi – filetes de borracha de inferior qualidade composta da peles provenientes da seiva que
coagulou junto e por baixo do corte feito na seringueira, aglutinadas com o leite fresco da mesma árvore em volumosas
bolas. (CHERMONT DE MIRANDA, 1968)
45
Ubá - Regionalismo: Amazônia, Nordeste do Brasil. Embarcação indígena rasa, de pequenas dimensões e fundo
chato, talhada em casca de árvore e com pequeno soerguimento da bordadura, proa e popa. (Houaiss Eletrônico)
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“Nós não pescamos botos aqui, mas tem lugar que eu ouvi falar
que estavam pescando boto para o consumo, eu mesmo nunca fiz
travessura, alguma vez aconteceu dele se enganchar na
malhadeira e morreu, mas aqui não pesca. Ele é muito travesso,
para pescar aqui uso bomba porque ele acaba com o tecido e não
deixa pescar o peixe. Quando ele cisma tem que tirar a rede
porque ele não deixa. A bombinha afugenta um pouco e compra
na cidade e tem de 5 e de 3 reais. Joga na água amarrada numa
pedra, porque na água ela dá mais impacto. Ajuda um pouco, mas
quando ele cisma tem que tirar e ir embora. Tem o pretinho que
facilita mais, os outros rasga a rede tira um peixe e não vai
embora. Às vezes o peixe enrola na rede e ele não tem cuidado,
tira o peixe e rasga a rede. O preto facilita, mas o outro puxa e
entra dentro da rede. Não engancha na rede porque a linha é
fraca, mas acontece na linha 24 ou no espinhel. Aqui tem três
tipos de boto, tem o golfinho que é o preto, diz que é peixe e é
pequeno, esse até é bom quando ele tá porque ele bota o peixe
na malhadeira. Tem o boto preto grande e tem o cor de rosa. O
rosa tem pouco, mas é o mais perigoso porque é o mais bravo e
chega e entra por dentro na malhadeira. Tem caso que já atacou
gente porque malinou46 e lugar onde ele tá não sei se ele tá no cio
também e já teve gente que foi atacado por ele. O Antônio
Capivara disse que um dia estava subindo para pescar, ele estava
no Tacucú, ia devagar para ver se colocava a malhadeira dele e
ele veio acompanhando ele batendo na canoa e foi preciso puxar
a canoa se não ele tinha alagado ele. Mas segundo fala, se
atravessando o rio a pessoa alagar, ele ajuda e empurra a pessoa
para a beira do rio. Eu não conheço nenhuma história dessa aqui.”
(Pescador, jan/2013)
Alguns moradores têm consciência da preservação ambiental como, por exemplo, dos
prejuízos que o uso do timbó pode provocar e, principalmente, da importância do
defeso que garante a continuidade da reprodução dos cardumes. O desrespeito ao
defeso pode significar a falta de informação ou a necessidade de renda, já que a
pesca é a única atividade econômica que gera renda para os moradores.

46

Malinar - Regionalismo: Norte do Brasil, Nordeste do Brasil, Minas Gerais. fazer maldades, travessuras (Houaiss
Eletrônico)
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7.4.3.1.5.4.5.3 Vila Rayol
A nucleação chamada Vila Rayol está localizada a 52 quilômetros da sede municipal
de Itaituba e o principal acesso a essa localidade é pela Rodovia Transamazônica –
BR–230, sendo que a entrada da estrada que leva até a comunidade está situada no
quilômetro 51.
A área de ocupação de Vila Rayol, conforme o Macrozoneamento Municipal de
Itaituba estabelecido pelo Plano Diretor Municipal, é definida como Macrozona de
Consolidação, na qual o uso do solo ainda não tem regras definidas. No seu entorno
estão as áreas do PDS Cocalino e os limites do Parque Nacional da Amazônia PARNA. A Vila Rayol se destaca por ser uma comunidade tradicional ribeirinha
genuinamente de agricultores familiares, que desenvolvem suas atividades
econômicas em áreas de terras férteis nas ilhas ou nas margens do rio Tapajós.
Vila Rayol constitui um assentamento com duas ruas paralelas, sendo a principal
localizada à margem esquerda do rio Tapajós (Foto 7.4.3.1.5.4.5.3/01 e Foto
7.4.3.1.5.4.5.3/02). A segunda, ainda em formação, começa a se consolidar com a
construção de novas casas. Já no declive que leva ao rio estão os ranchos, onde as
famílias guardam apetrechos de pesca e dos barcos e, mais abaixo, na beira d’água,
os portos de cada família, com os barcos ancorados (Foto 7.4.3.1.5.4.5.3/03).

Figura 7.4.3.1.5.4.5.3/01 – Croqui da nucleação.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.3/01 – Arruamento beira
rio.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.3/02 – Arruamento beira
rio.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.3/03 – Vista do porto de Vila Rayol, ao fundo Ilha da Goyana.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Vila Rayol tem uma população aproximada de 120 pessoas, vivendo em cerca de 30
residências, sendo algumas bem recentes e outras ainda em construção.
“Aqui quando eu contava tinha 21 casas agora tem mais porque tá
aumentando. Têm casas novas eu acho que são umas trinta
casas”. (Presidente da Comunidade, jan/2013)
Na rua principal, onde está a maior parte dos domicílios, estão localizados alguns
equipamentos urbanos, como a escola, o barracão comunitário, a igreja católica
dedicada a São Sebastião e as palhoças usadas na Festa da Galinha Caipira. Mais
acima está o templo da Igreja Cristã do Brasil e ao lado o campo de futebol.
“Tem o barracão, tem a Igreja de São Sebastião. Tem a igreja
evangélica ali em cima, aquela do véu, a Cristã do Brasil, que bota
o véu. Tem essa palhoça da Festa da Galinha que acontece em
setembro. A vila tem campo de futebol até tão roçando agora”.
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
A maioria das construções é de madeira, algumas de alvenaria ou de taipa (pau a
pique) e as coberturas podem ser de fibrocimento (brasilit), telhas de barro ou de palha
(inajá47 ou babaçu48), que é considerada mais fresquinha no tempo de verão, mas que
está desaparecendo devido à falta de palmas, pois muitas palmeiras foram derrubadas
quando da abertura das roças.
“Alvenaria, pau a pique, taipa e madeira e coberta de palha, de
Brasilit. A palha é mais fresquinha, mas não tem mais porque
derrubaram para fazer roça. A telha de barro é muito caro, mas eu
queria ter porque essa Brasilit esquenta muito no verão”.
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
As construções domiciliares apresentam características singulares, como a varanda,
muito usada no cotidiano, principalmente na época de verão, e os ranchos anexos às
casas (Foto 7.4.3.1.5.4.5.3/04 e Foto 7.4.3.1.5.4.5.3/05), usados algumas vezes como
cozinha onde as famílias preparam o peixe moqueado em um fogão simples,
construído de barro. A casa geralmente é de tamanho médio, compreendendo uma

47
Inajá - palmeira de até 20 m (Maximiliana maripa), nativa do Brasil (AMAZ, C.-O.), de estipe anelado, com ótimo
palmito, folhas dispostas em cinco direções, inflorescências interfoliares, frutos com polpa suculenta, comestível, e
amêndoa de que se extrai óleo amarelo, tb. comestível; anaiá, anajá, najá. (Houaiss Eletrônico)
48
Babaçu - design. comum às plantas do gên. Orbignya, da fam. das palmas, palmeira de até 20 m (Orbignya
phalerata), de folhas estriadas de amarelo, espatas lanceoladas e frutos drupáceos oblongos, com sementes
oleaginosas; coco-de-macaco, coco-de-palmeira, coco-naiá, coco-pindoba, curuá, palha-branca [Nativa da Bolívia,
Guiana, Suriname e Brasil é esp. explorada pelos óleos e gorduras das sementes, com vários usos industriais, por
seus frutos e sementes comestíveis, e pelas folhas e espatas, de que se fazem obras trançadas.]
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sala, cozinha, dois ou mais quartos e, em algumas, um banheiro interno ao lado da
cozinha. Nem todas as casas possuem banheiro interno; a maioria ainda utiliza a
‘casinha’ externa onde está a fossa negra e, nas imediações do quintal, o rancho
fechado de palha usado para o banho.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.3/04 - Detalhes dos fundos
das residências.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.3/05 - Detalhes dos fundos
das residências.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Atualmente observa-se que há um nítido desenvolvimento do núcleo, com a
construção de novas moradias e as ofertas de trabalho vinculadas aos estudos
ambientais relativos à instalação do AHE São Luiz do Tapajós.
“Aqui não estava crescendo e o pessoal estava saindo, agora os
que moravam aqui estão com olho assim por causa dessa
barragem, porque tá todo mundo querendo, quer vim para cá
porque todo mundo vai ganhar muito dinheiro, quero fazer casa.
Só que o negócio está mais difícil para ele. Porque se tivesse feito
naquele tempo já tinha até o terreno, agora está querendo voltar.
Uns já voltaram e fizeram casa ali para cima, já tem casa nova.
Outros já tão voltando ali perto de casa. Eu nunca saí daqui e
tenho esperança, só saio quando não garanto mais nada mesmo”.
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
Essa dinâmica, que também se observa em São Luiz do Tapajós, é um reflexo positivo
do futuro empreendimento e o aumento da renda das famílias pelos serviços de
barqueiro, mateiro, auxiliar de coleta, cozinheiro entre outros tem criado uma grande
expectativa de novas ofertas de trabalho, o que tem favorecido a volta de algumas
famílias que no passado se deslocaram para a cidade de Itaituba.
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“A felicidade me procurou e me encontrou. Nós estava aqui sem
ganhar nada só uma aposentadoria pequena. Toda vida inventei
coisa, vendo coisinhas. Agora esse homem chegou e me
procurou. Todo muito(mundo?) me trata bem. Essa firma me
procurou e arranjei pessoas e estou pegando gente aqui mesmo
para me ajudar”. (Presidente da Comunidade, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.3.1 Histórico da formação
Não existem informações oficiais sobre a origem da nucleação de Vila Rayol, que
surgiu nas imediações da antiga Vila Nova, uma nucleação de seringueiros, que foi
desaparecendo com o fim da exploração da borracha no início do século XX.
“Minha tia morou uns tempo e bem ali era a Vila Nova é antiga,
morava só o seu Raimundo Gomes naquela época, antes de nois.
Também sua mulher Raimunda Gomes, uma velhinha. Ele morreu
afogado no porto, bêbado. Na Vila Nova só tinha ele morando.
Aqui não, nós viemos de São Luiz e moramos naquela ilha ali por
17 anos.” (Presidente da Comunidade, jan/2013)
Algumas famílias de seringueiros e ribeirinhos permaneceram na área, muitos
falecidos e as memórias dessa ocupação são apenas lembranças de infância dos
entrevistados.
“Antigamente tinha aquele pessoal que a menina sumiu na pedra.
Hoje chama de Pedra da Menina. Depois dessa mulher morou
minha tia Anésia que tinha roça aqui. E morou também a Dona
Francisca, ali na palheira era a casinha dela e porque ela usava
muito coco agora tá difícil porque nasceu muito.” (Presidente da
Comunidade, jan/2013)
O nome dado a essa nova ocupação tem sua origem relacionada à família Rayol, que
levantou as primeiras casas na área, e que ainda hoje constitui a maioria da
população. Os entrevistados lembram vagamente que a área também foi chamada de
São Raimundo, o que levou à denominação da escola municipal.
“Antigamente chamava de São Raimundo. Quando chegamos
aqui fomos a Itaituba pedir escola e colocamos o nome de São
Raimundo na escola, mas não tem nada a ver com aqui, pois são
Raimundo é lá em cima. Em 75, depois que chegamos, em abril
teve uma missa ele foi batizando as criança, tinha muitas crianças,
aí era tudo Rayol, Rayol, aí o homem que andava com ele falou:
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Frei João o nome dessa comunidade tem que ser Vila Rayol, é
mesmo aí ele batizou como Vila Rayol. Aí a escola ficou com o
nome de São Raimundo. E o padroeiro ficou São Sebastião que
deveria ser o nome da escola. Como fui para troca a Antonieta
disse que não podia porque já estava em Belém. Depois dela já
tem dois São Raimundo, São Raimundo I e II.” (Presidente da
Comunidade, jan/2013)
Essa continuidade de ocupação e reocupação da área pode ter alguma relação com
as terras férteis encontradas nas imediações, como também com as facilidades de
aportar, de pescar e de estar seguro das inundações do rio Tapajós na época de
inverno.
Alguns informantes são enfáticos ao afirmar que essa área era habitada por indígenas
Maué e que foi uma ocupação mais antiga, pois são percebidas evidências
arqueológicas, quando da movimentação de terras para a construção das casas. Não
há registros oficiais de pesquisas arqueológicas na área da Vila Rayol, mas na área
vizinha, ocupada pelo Parque Nacional da Amazônia – PARNA, foram identificados e
mapeados cerca de 30 sítios arqueológicos classificados de “Terra Preta de Índio”
(TPI) que se concentram às margens do rio Tapajós e onde é visível a presença de
cacos cerâmicos nas trilhas usadas pelos pesquisadores, assim como de pedras de
‘afiar’ nas margens do rio (ICMBio - Sítio Oficial na internet), denunciando ocupação
indígena, que é indicada pelos estudos etnohistóricos da bacia do rio Tapajós
(Menendez, 1981).
A formação da Vila Royal está intrinsecamente ligada ao processo histórico dessa
região do Médio Tapajós quando da decadência da exploração da borracha, com o
final da II Guerra Mundial. A ocupação coincide com o fechamento das empresas que
estavam estabelecidas em São Luiz do Tapajós e na Vila Braga e também com a
criação do Parque Nacional da Amazônia - PARNA, que expulsou muitas famílias que
ali exploravam a borracha e outros recursos oferecidos pela mata.
A história da formação da Vila Rayol se confunde com a história de vida da família que
lhe deu o nome. Os excertos apresentados a seguir foram retirados das entrevistas
feitas junto aos filhos dos fundadores e registram a saga de um soldado da borracha
vindo do Médio Amazonas no final dos anos 1930. As informações sugerem que ele
trabalhou nos seringais do rio Jamanxim e que, no final dos anos 1950, abandonou os
seringais do Alto Tapajós e desceu o Tapajós em busca de trabalho e melhores
condições de vida para sua família.
“Meu pai era soldado da borracha e eu me atrasei senão tinha
pegado a aposentadoria dele. Ele veio de navio lá das bandas de
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Óbidos e veio como soldado da borracha. Ele nasceu em Óbidos,
perto de Belém. Minha avó morreu lá e o nome dela era
Esmeralda Só tem que a mãe de papai era amazonense. Minha
mãe, Francisca Eulália Rayol dos Santos, ele conheceu ela aqui
(São Luiz do Tapajós), ele veio solteiro de lá. Aqui ele casou com
ela. Chegou com 12 anos depois que a mãe dele morreu. A minha
mãe nasceu no igarapé que tem o nome Igarapé Açu, fica abaixo
de Itaituba um pouco daquele lado. Agora, vovó não sei se foi
nascida aqui, diz que era tudo Paraíso, não sei qual foi o local que
ela nasceu mesmo. Nois é paraense da gema mesmo.” (Morador,
jan/2013)
A busca de trabalho levou essa família para várias outras localidades, mas a
referência sempre foi São Luiz do Tapajós, onde os parentes da esposa moravam.
“Meu pai na época, primeiramente ele cortou seringa no rio
Jamanxim. Nessa idade que ele teve lá eu tinha a idade de dois
anos e aí viemos para cá em São Luiz e depois nós fomos para o
rio Tapajós adiante de Jacareacanga, lá eu já tava com idade de
dez anos e moremos lá por dois anos lá e voltemos para cá.”
(Morador, jan/2013)
“Meu pai tinha muita criança, ele chegou do Alto Tapajós, quando
ele cortava seringa lá era uma vida de sofrimento, depois que
acabou a Arruda Pinto (empresa da seringa) aí acabou o
movimento do Alto e aí todo mundo foi baixando. Uns foram
embora para Belém, outros para Santarém. [...] Aí meu pai veio
para São Luiz e era pouco morador, mas eles eram ruins e
sonegaram um pedaço de terra para ele fazer uma roça. Ele
disse que não ia ficar por lá porque a gente é pobre e tinha
que ter uma roça. Aí a gente mudou para essa ilha, por que ele
andava por aí, pescando e viu essa ilha e decidiu ficar e dessa
ilha ele fazia roça aqui nessa terra aqui de baixo. Fazia muita
roça até eu tinha uma roça ali. Na época esse Raimundo Gomes
já morava ali. Minha tia morava aqui num barraquinho e essa
Chica morava ali. Seu Cesário morava bem ali, onde é a Igreja,
ele e a mulher já morreu e quem tá ali é as enteadas. Chegamos
aqui em 75 e lá na ilha chegamos em 1961 e eu tinha 9 anos e
tinha esse povo morando aqui.” (Presidente da Comunidade,
jan/2013)
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Foi na Ilha da Goyana que a família se estabeleceu e onde os filhos foram criados nos
trabalhos de roça e exploração de recursos da mata e do rio - que sustentaram por
mais de 17 anos esse grupo familiar. Com o tempo, os filhos foram se casando e
novas famílias foram surgindo e construindo suas casas nesse espaço conquistado.
Paralelamente aos trabalhos da agricultura familiar, os homens continuavam a cortar a
seringa e a explorar a mata da região até que foram novamente expulsos com a
criação do Parque Nacional da Amazônia.
“Eu trabalhei na seringa por quase 25 anos cortando seringa. A
gente ia pro seringal e deixava a família aqui. Cortava aqui na
margem do Tracuá num lugar de nome de Igarapé Fundo e outro
de nome Boa Esperança na margem do Tracuá mesmo e entra ali
no IBAMA (PARNA). Eu e esse meu irmão aí, nois trazia para
vender aqui pro Gerlando, pro Arruda Pinto que era o nome da
firma na época e esse daí (Sr. Francisco) trabalhou também e
chegou por último com o pai dele e irmãos aqui dentro também e
alcançou também a época de seringa. Ficamos um tempo, aí o
IBAMA (IBDF) chegou e botou nois fora de lá corrido, a bem dizer
isso.“ (Morador, jan/2013)
O ciclo das expulsões parecia ter acabado, mas o inverno de 1974 foi rigoroso e as
águas do rio Tapajós cresceram e inundaram quase totalmente a Ilha da Goyana. A
solução foi a mudança para o outro lado do rio e assim essa grande família se
estabeleceu na área atual de Vila Rayol, onde estão até hoje.
“Aí vimos da ilha porque a água da enchente mandou a gente
embora senão acho que a gentes estaria ainda lá. Lá é a ilha da
Goyana, aqui na frente é a ponta de cima e nós ficava na ponta de
baixo. Lá mora os parentes do meu marido aquelas mulher de
lá é prima dele. Lá no mapa tem a Vila Nova e aqui é Vila Rayol
criada em 1975 e viemos porque esse pedacinho aqui estava
desabitado. Viu aquela casa lá, lá debaixo da mangueira era a
casa do homem. Vila Nova é antiga e agora é tudo Vila Rayol.”
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
“Nasci em São Luiz. Com 13 anos fomos morar ali na ilha e
vivemos lá por 17 anos e a água encheu e então viemos para cá
em 74. Meus pais, avó, avô, bisavós, era tudo de São Luiz.
Moravam em São Luiz, Fizemos uma casinha aqui e aqui não
tinha nada. Essa é a terceira casa que eu faço. Aqui não tinha
nenhuma casa, ali tinha um morador, mas tinha saído todo
mundo. Um tio meu morava ali pertinho do igarapé e viemos de
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São Luiz e abrimos aqui e construímos essa casa. Hoje está cheio
de gente.” (Morador, jan/2013)
Na área atual a vida continuou difícil e os filhos casados saíram em busca de novas
oportunidades; alguns seguiram para Itaituba onde formaram família e se fixaram,
outros buscaram riqueza no garimpo. A febre do ouro passou e alguns retornaram a
Vila Rayol e voltaram a fazer roças ou a prestar serviços na região.
“A seringa acabou porque não compravam mais e depois nos
expulsaram e chegou o negócio do ouro aí. Eu fui pro garimpo,
mas nunca levei sorte no negócio de garimpo. Ficamos aqui
perambulando, um dia arrumava, outro dia não. Fazendo alguma
roça por aí e pescava só para comer. Tem alguns que vive da
pesca aí, mas eu nunca pesquei para vender.” (Morador,
jan/2013)
“Em 78 estava aqui todo mundo no garimpo, porque o IBAMA
entrou e tirou todo mundo da seringa. Hoje só vai meu irmão, pois
dá muita doença e malária.” (Presidente da Comunidade,
jan/2013)
Desde que estão nessa área nunca foram incomodados e nem sofreram qualquer
pressão para sair. A situação legal da terra ocupada é de posse e conseguiram um
reconhecimento com o Cadastro Ambiental Rural – CAR realizado pela EMATER em
parceria com a SEMA do Pará, mas considerando que são terras devolutas da União,
essa documentação não garante a emissão do título definitivo.
“Aqui até agora nunca tivemos problema de grileiro aqui na terra.
A comadre tem um documento dessa terra, não é grande.
Fizemos cadastro daqui e dá uns 400 metros da fazenda daqui.
Falam que quem é dono daqui é a comadre Esmeralda mesmo.”
(Morador, jan/2013)
Nos últimos 30 anos, Vila Rayol foi se consolidando com a chegada de novos
moradores que construíram suas casas e criaram os filhos, que cresceram ali e depois
foram para a cidade em busca de educação e de trabalho. Atualmente muitos estão
voltando, ou porque já se aposentaram ou porque têm a expectativa de que a
hidrelétrica possa trazer novas oportunidades de trabalho. Caso a energia
convencional seja instalada, a perspectiva é de que novas famílias retornem e abram
negócios para atender a demanda que a hidrelétrica possa trazer ou mesmo para
atender a dinamização do turismo, que já é uma fonte de renda presente na
comunidade vizinha de São Luiz do Tapajós.
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Vale destacar a relação de Vila Rayol com o Parque Nacional da Amazônia. Há
evidências de conflitos de interesses com a administração do PARNA, uma vez que a
área do Parque é ainda explorada por alguns moradores que usam os recursos
naturais, hoje sob rígida proteção legal. O excerto de um estudo realizado pelo ICMBio
em 2006, a seguir ilustrado (Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.1/01 Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.1/02),
sustenta que esse uso decorre da falta de alternativas econômicas no núcleo, mas
aponta para a importância científica da Vila Rayol como uma barreira ecológica de
proteção a esta Unidade de Conservação.

Foto

7.4.3.1.5.4.5.3.1/01
relatório do ICMBio.

-

Detalhes

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

do

Foto

7.4.3.1.5.4.5.3.1/02
relatório do ICMBio.

-

Detalhes

do

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.4.5.3.2 Infraestrutura
A população de Vila Rayol se desloca internamente a pé. Para outras localidades,
principalmente para a cidade de Itaituba, utilizam os barcos com motor rabeta próprios
ou fretados, os transportes que circulam na BR - 230 ou os serviços de uma D20 que
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faz a linha para Itaituba, de segunda-feira a sábado, e que custa R$ 17,00 por pessoa
(Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.2/01, Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.2/02 e Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.2/03).
“Aqui é o barquinho que vai para Itaituba, São Luiz, dá para fazer
qualquer viagem. Há barquinho e carro até Itaituba. Tem um barco
maior que faz frete e você aluga. Para Itaituba tem carro particular
que faz a linha, é uma D20 que faz de segunda a sábado é uma
vez por dia. Ele chega às 13:30 e lá pelas 14:00 e ele vai e só
volta no outro dia. Tem que pousar em Itaituba, mas se tiver
dinheiro para fretar de lá para cá tem no mesmo dia. A viagem da
D20 custa R$15,00 lá fora e aqui dentro custa R$17,00. De barco
diz que passou para R$12,00 a passagem, mas aqui quase que a
gente não vai. Demora muito, e nois tem o nosso e vai nessa
viagem para Itaituba e demora nessa época quase 3 horas, só
que no verão dura 4 horas. A gente vai e dorme nele mesmo
porque é grande e coberto. É boa a viagem, a gente vai na rede
lendo e o vento bate gostoso. Gosto de sair de dia, de manhã
cedo. Tem até cozinha lá.” (Presidente da Comunidade, jan/2013)

Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.2/01 – Caminhonete D20 usada para deslocamentos.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.2/02 - Tipo de barco
usado no transporte fluvial.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.2/03 - Tipo de barco
usado no transporte fluvial.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A água para consumo doméstico é o principal problema da infraestrutura de Vila
Rayol. Ultimamente a qualidade da água está comprometida pela poluição ocasionada
pelas dragas que exploram o rio em busca de ouro ou de areia para construção. Existe
um sistema de captação de água do rio e de abastecimento de água para as
moradias, mas o tratamento é considerado precário, pois a água continua barrenta e o
cloro nem sempre é oferecido pela Prefeitura. Apesar do ACS dar orientações sobre a
necessidade de ferver e coar a água, poucos utilizam esse recurso preventivo e muito
menos filtros.
“Água é um problema, vem desse rio e tá feia, faz tratamento,
mas ela não limpa. O deputado foi falar sobre nois quase mataram
ele, eu falei para ela oh Ludimar (Deputado Federal Ludimar
Pixauba) nós estamos bebendo lama por causa das balsas que
tão fazendo a maior coisa aí por causa da draga e essa água não
era desse jeito. Você viu ali no banheiro, você põe num pote e no
fim do dia está um pó lisinho no fundo e o estomago da gente, pra
onde que vai? Bem ali tem o coiso de filtrar e cloro, mas não
resolve, não tem cloro. A bomba tá ali, a bomba vem lá do rio, ali
vem a rede passa aqui, sobe aí vai lá para a caixa e dá pra todo
mundo da última casa até lá em cima . A caixa d’água tá aí e está
até para cair. Eu boto no filtro daqui de casa, filtro de barro, mas
muita gente não faz isso não. Acho que não tem nem filtro, não é
porque não quer. Dá de ferver sim, ferver de noite e de
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manhãzinha tá friinha. Aí torna a coar e põe no pote.”(Presidente
da Comunidade, jan/2013)
A energia elétrica convencional ainda não chegou a Vila Rayol, apesar das promessas
e dos vários movimentos de reivindicação feitos pelos moradores. Em geral usam
velas e lampiões a querosene para a iluminação das casas e os que têm algum
recurso conseguem comprar um motor a óleo diesel para obter iluminação ou garantir
a conservação da comida no freezer.
“Aqui tem energia do motorzinho, é grupo gerador, já tem três, tem
o do marido da professora, tem esse da comunidade que eu pedi
para fazer um poço, era de puxar água só e eu comprei um para
mim. Nós que cuida da energia por que nunca deram nada para
nois. Aí o bicho dá quebra e nois põe para arrumar. Com o meu
eu ligo a hora que eu quero para gelar alguma coisa. Quando o
povo (equipe de pesquisa) tá aqui, fica ligado o dia todo por causa
da comida estocada, a carne e outras coisa. Mas quando está só
nós liga pouco.” (Presidente da Comunidade, jan/2013)
Para a destinação dos esgotos domésticos existem, na maioria das casas, fossas
individuais, tipo fossa negra, geralmente relacionadas à latrina externa. Entretanto há
casos de esgotamento direto no rio, nas imediações das áreas de banho ou usadas
para lavar roupas ou utensílios de cozinha.
“Tem uns que é aquela casinha mesmo, casinha fora (fossa
negra) e eu tenho três banheiro, mas tem um que não tem fossa e
nem sumidouro e põe direto no rio. Esse outro ali tem sumidouro.”
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
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.
A única forma de informação é o rádio à pilha. Não há na comunidade sinal para o
celular e as tentativas de instalação de telefone rural ainda não lograram resultado
satisfatório. Devido à falta de energia convencional, são raras as casas que dispõem
de televisão.
“Telefone é uma luta, desde setembro que luto com o homem
aqui para ele bota um telefone celular, esse homem veio e botou e
diz que não dava e até hoje não voltou mais. Falei para ele,
menino a gente não quer telefone para chantagear ninguém é por
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precisão às vezes tem doente e não tem transporte. Aqui não
pega nem telefone e nem rádio, só o radinho de pilha. Quando
precisa vai para São Luiz porque lá tem telefone de residência e
orelhão. Lutei muito com esse homem que compra tudo em
Manaus e estamos aperreado com isso.” (Presidente da
Comunidade, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.3.3 Organização social
Existe na nucleação de Vila Rayol a figura do Presidente da Comunidade,
representativa da população junto aos órgãos do poder público federal, estadual e
municipal. Essa representação também acumula o cargo de presidente da Associação
de Moradores de Vila Rayol, que surgiu para lutar por melhorias junto à Prefeitura
Municipal de Itaituba.
“Essa associação nós fizemos ela porque já tinha criado uma vez,
mas acabou. Nunca adquirimos nada era aquela coisa, aquela
agonia. Sabe como é a prefeitura? Aí decidi não fazer mais. Eu
fiquei só como presidente da comunidade porque eu era a
professora para cuidar de alguma coisa da comunidade, porque
não tinha ninguém que queria ficar como representante da
comunidade. Aí eu andava dali para cá pedindo alguma coisa. Aí
o prefeito que entrou disse, professora é melhor criar uma
associação, pode ser sem fins lucrativos. Aí nós fizemos uma
associação comunitária só para a Vila Rayol. Pra criar ele pediu
para abrir uma conta aí fomos abrir uma conta só que nessa conta
nunca caiu um centavo. Eu abri com R$200,00, aí tá lá até hoje
essa conta. Para pedir uma contribuição dos comunitários a gente
fez um cartãozinho e ele pagava assim, por exemplo, só para o
dia da festa, ele pagava R$10,00 por mês até o dia da festa e
dava R$80,00 para trazer um som, pagar segurança, e outras
coisas, só isso.” (Presidente da Comunidade, jan/2013)
A Associação de Moradores de Vila Rayol organiza o Festival da Galinha Caipira, que
vem colocando Vila Rayol no roteiro turístico da região. A ideia do festival trouxe uma
nova perspectiva de vida para os moradores da Vila Rayol que formaram a associação
para reivindicar, junto ao governo municipal, a infraestrutura necessária para a
comunidade receber as pessoas que vêm prestigiar o festival, cujo documento de sua
formação está ilustrado (parte) na Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.3/01. Uma conquista dessa
associação ocorreu em 2012, quando a prefeitura construiu um banheiro público e
revitalizou o barracão comunitário.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.3/01 - Detalhe do documento da história do
Festival da Galinha Caipira.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Observa-se que a associação não foi criada num contexto de mobilização comunitária
que viesse ampliar a consciência política dos moradores, mas como um recurso para
obtenção de benefícios que são de responsabilidade da prefeitura municipal. Essa
situação talvez possa explicar a baixa participação dos associados.
“Sempre a comadre faz reunião com o pessoal daqui. Não tou por
dentro dessa reunião. Acho que ela é presidente daqui do local.
Aqui não tem outra pessoa e acho que é o presidente.” (Morador,
jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.3.4 Atividades Econômicas
Atualmente a principal atividade na Vila Rayol é a prestação de serviços,
principalmente para as equipes dos estudos do EIA/RIMA do AHE São Luiz do
Tapajós. Quase todas as famílias têm algum membro prestando algum tipo de serviço,
como piloto de barco, mateiro, coletor e preparador de material de pesquisa,
cozinheira, ajudante de cozinha, entre outros. A renda auferida por esses prestadores
tem mudado rapidamente a situação econômica do lugar. Não foi possível observar se
há empregos indiretos nessa situação.
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Essa transformação do cotidiano é visível, primeiramente pela satisfação expressa nos
olhos dos moradores quando se fala do trabalho que está sendo desenvolvido e outros
que poderão vir em sequência. É nítida a movimentação motivada pelas construções
de novas casas e de futuros projetos de construção. Caso a comunidade estivesse
provida de energia convencional a movimentação seria maior, pois muitos moradores
que saíram para Itaituba pretendem voltar e se estabelecer, pretendendo abrir um
comércio ou oferecer em casa refeições e quem sabe até hospedagem.
Diferentemente de São Luiz do Tapajós, onde a renda obtida pelos serviços oferecidos
motivaram reformas e ampliações das casas e também a compra de geladeiras,
televisões e outros bens de consumo, na Vila Rayol a falta de energia impediu esse
consumo, mas acreditam que devido à movimentação de pessoas e pesquisadores,
em breve virá a energia.
A oportunidade de trabalho surgida com o consequente aumento da renda dos
moradores é motivo de satisfação do aposentado e construtor de casas:
“Aí fui crescendo e fazendo, fazendo um barco, já fiz um barco, já
engebrei (engendrei?) e até hoje estou aqui. Enquanto não se
acabar estou fazendo esta (casa) que é de uma filha minha. Ela
mora aqui e está em Itaituba, amanhã ela vem. Hoje sou
aposentado por idade. Eu faço casas de madeira, quase todas eu
fiz, essas casas. Perguntaram esses dias se eu fiz curso para
mexer com casa. Eu disse nem aprender a ler eu pude para fazer
curso, ele falou que o trabalho era bom. Essa casa é grande e tá
tudo chumbado.” (Morado, jan/2013)
Apesar dessa mudança recente na economia da Vila Rayol, a principal renda dos
moradores está vinculada às aposentadorias que beneficia grande parte dos
moradores. O número de aposentados é de cerca de 10 moradores.
“Aqui a maior parte é aposentada.” (Presidente da Comunidade,
jan/2013)
“Aqui é como eu te falei, de primeiro era a seringa, depois todo
mundo deixou de corta seringa e alguns foram pro garimpo vieram
e agora a maioria do povo é aposentado. Agora os que não são
aposentados estão trabalhando nessa firma agora. Melhorou
muito, no ano passado eles pegaram dinheiro ligeiro aí. Tão com
fé de pegar de novo, porque eles tão vindo né! Antes disso era
bem ruim o cara tinha que sair pra longe. Agora não, tá mais fácil.
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Para mim não dá mais para sair pra longe para trabalhar.”
(Morador, jan/2013)
A pesca fornece a renda principal de cinco chefes de família, sendo alguns já
aposentados e todos vinculados à Colônia de Pescadores de Itaituba onde estão
cadastrados. A pesca para o consumo é uma atividade que agrega muitos moradores;
algumas mulheres também participam dessa atividade e eventualmente conseguem
vender algum peixe para turistas ou visitantes que passam por ali.
“A pesca é para consumo e às vezes vendo um peixe. Aqui são
só 5 pescadores ligados à Colônia de Pesca. Eles são
cadastrados.” (Presidente da Comunidade, jan/2013)
“Tem gente que pesca, quando pesca alguma coisa vende, mas
não tem pescador efetivo não. Só tem em São Luiz, na Ilha da
Goyana, depois lá em baixo tem a Vila Braga e é tudo pescador.
Tem na Goyana o Sr. Cambeu e os filhos tudo e tudo pescador
mesmo.“ (Morador, jan/2013)
A agricultura familiar, que sustentou por longo tempo os pioneiros, é ainda praticada
por algumas famílias, mas em menor intensidade, pois as dificuldades advindas com a
idade avançada dos agricultores não tem permitido o preparo de grandes áreas para o
cultivo de roças. Entretanto, alguns dos produtos excedentes da atividade agrícola são
comercializados na própria nucleação.
“Alguns tem roça, meu irmão tem roça, mas meu marido não deixa
eu fazer roça, mas tem terra aí. Ele é quebrado do braço. Ele é
aposentado e eu sou só e os filhos já foram embora, porque fazer
roça? Então a gente ajuda a comprar as coisas daquele que não
tem. Eles só vendem aqui.” (Presidente da Comunidade, jan/2013)
O garimpo, que teve seu auge nos finais dos anos de 1980, não é mais praticado
pelos moradores de Vila Rayol, mas eventualmente alguns homens podem passar
alguns meses tentando a sorte nos garimpos mais perto da nucleação.
“Aqui não tem garimpeiro mais, só meu irmão, mas ele não tá
aqui, já foi. Aqui já trabalharam muito em garimpo, tem época que
dá muita malária. Eu fazia até coisa de malária aqui, eu fazia o
notificante e tirava lâmina do povo.” (Presidente da Comunidade,
jan/2013)
“Agora, por enquanto, não tem ninguém trabalhando em garimpo,
parou.” (Morador, jan/2013)
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O turismo tem grande potencialidade para ser desenvolvido profissionalmente na
nucleação. Alguma renda é obtida com serviços prestados aos turistas eventuais, pois
alguns barqueiros fazem a travessia até São Luiz do Tapajós, onde os turistas pegam
uma voadeira para fazer visitas às cachoeiras maiores. A fala da Presidente da
Comunidade sugere a existência desse tipo de demanda, mas esclarece que as
condições de segurança dos barcos com rabeta disponíveis na nucleação limitam o
ganho dos barqueiros, que muitas vezes não se arriscam em oferecer o serviço
procurado.
“Aqui vem gente demais para ver cachoeira. Agora é pouco, mas
a partir do verão vem demais gente para ver cachoeira. Eu até
brinco com eles, rapaz eu moro aqui, mas tenho muito medo da
cachoeira, não a gente vai ver que são tão bonitas e passam aqui
e mostram as fotos. Eles vêm aqui e sobe aqui e alguém leva.
Alguns daqui levam porque já conhecem, pegam barquinho. Mas
quando é para ir na cachoeira mesmo , longe eles vão até São
Luiz e lá pegam uma voadeira , porque de rabetinha não dá para ir
na cachoeira. Já pedi para eles não se comprometer de leva
turista na cachoeira porque esses rabeta não pode e não
aguenta. O barco maior também não aguenta, tem que ser
voadeira 40. Daqui para a cachoeira dá uns 30 minutos.
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
A demanda é muito grande no verão, pois além das praias que se formam nas
margens do rio Tapajós, que são procuradas por gente de Itaituba, há turistas vindos
de outras regiões do país para visitar o Parque Nacional da Amazônia e as cachoeiras
do rio ou para pescar os grandes peixes que ocorrem na área como o tambaqui, a
pirapitinga, a pirarara e o famoso jaú.
“Aqui é bom para o turismo, no verão tem muita praia, tem praia
grande aí na frente.” (Morador, jan/2013)
A Vila Rayol é um ponto de estacionamento de carros e de ônibus de empresas de
turismo, mas não tem infraestrutura para satisfazer essa demanda. Por isso é em São
Luiz do Tapajós que o turista gasta o seu dinheiro e gera renda para aquela
população. Mais uma vez a falta de energia é também um fator limitante para o
desenvolvimento dessa atividade geradora de renda.
“Os que nasceram e foram depois da 4ª série estudar na cidade
já estão construindo casas aqui para voltar. Aqui se tivesse
energia estava melhor para vender coisa. As pessoas procura
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refrigerante, comida, mas sem energia fica difícil.” (Esposa do
Morador, jan/2013)
“Tem dia, geralmente domingo, chega uns 30 turistas, chega
cinco carros com dez, outro com sete e vão conhecer as
cachoeira. Vem de Itaituba e trazem os colegas deles, dizem
fulano veio de Santarém, veio de Manaus, veio de Belém, fulano
veio de São Paulo veio ver só as cachoeiras, já os colegas dos
colegas. Passam muitos aqui da pesca , vieram de ônibus uns
japoneses. Veio uns de Belo Horizonte e uns que não falavam
nada também. Veio 25 pessoas e passaram 4 dias. Olha eles vão
pro Parque e de lá vem pra cá. Vem demais gente que a gente
não entende as falas deles. Alguns já vem com guia, uma pessoa
que já sabe falar com eles.” (Presidente da Comunidade,
jan/2013)
A única atividade local que obtém alguma renda com o turismo é a Festa da Galinha
Caipira, que ocorre em setembro e que está amplamente divulgada em sites da
internet
(Foto
7.4.3.1.5.4.5.3.4/01,
Foto
7.4.3.1.5.4.5.3.4/02
e
Foto
7.4.3.1.5.4.5.3.4/03). Este evento já se encontra na 6ª edição e cada vez mais tem
aumentado o número de participantes, tanto que no ano de 2012 a nucleação recebeu
cerca de 5 mil visitantes em dois dias.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.4/01 – IV Festival da Galinha Caipira.
FONTE: - www.portalbure.com
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“A Festa da Galinha que acontece em setembro são dois dias,
sábado e domingo. Vem muita gente, vem muitos de Itaituba e
das comunidades vizinhas. Só tem som mecânico, tem bingo, a
gente faz rifa para ajudar alguma coisinha.” (Presidente da
Comunidade, jan/2013)

Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.4/02 - Instalações do
Festival da Galinha Caipira.

Foto

7.4.3.1.5.4.5.3.4/03 - Instalações
Festival da Galinha Caipira.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

do

7.4.3.1.5.4.5.3.5 Aspectos populacionais
A composição populacional da nucleação de Vila Rayol apresenta um aparente
equilíbrio entre as faixas de idade. Apesar da presença de muitos aposentados e da
saída de algumas famílias para a cidade, uma parte substancial da população de Vila
Rayol é composta de jovens.
“Aqui tem mais gente nova do que de velhos. Agora tá igual de
homem e mulher. No tempo do garimpo só ficava as mulheres.
Nesse tempo tinha mais criança, agora cresceram, era o tempo de
1975 e em 78 veio um padre aqui meio doidão e tinha muitos
meninos para batizar. Aí na hora da missa ele ia chamando fulano
de tal, fulano de tal, cadê o pai? Aí ele disse que dizer que o pai
desses meninos é tudo esses cachorros. As mães ficaram com
raiva dele, aí disse pro padre é que estão pro garimpo. Ah sim,
porque só tem menino e mulher aqui. Aqui também tá sem criança
porque depois da 4ª série tem que ir para Itaituba. E aqui já
mudaram demais.” (Presidente da Comunidade, jan/2013)
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A nucleação de Vila Rayol se destaca pela presença de um grande grupo de famílias
aparentadas e originárias da própria área. O próprio nome da nucleação é uma
referência a esse fato.
“Aqui a maior parte das famílias são todos meus parentes. A
maioria é nascida aqui. Quando não é o homem é a mulher. Meu
marido teve um irmão, Sebastião que morreu na Brasília Legal.”
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
Os arranjos familiares estão condicionados às características da composição
demográfica, ou seja, há necessidade de procurar casamento fora da comunidade, já
que a maioria é de parentes sanguíneos. Geralmente encontram parcerias em São
Luiz do Tapajós, na nucleação de Boa Vista (Km 28) e, principalmente, na cidade de
Itaituba onde os moradores que mudaram criaram suas famílias e algumas delas
voltaram para a nucleação onde nasceu um dos cônjuges. O caso mais interessante é
registrado nas falas abaixo por se tratar de um casamento interétnico.
“Casei com Rosa Maria da Costa, ela veio do Tapajós, adiante de
Jacareacanga. Ela veio de lá e conheci ela lá no Garimpo do
Penedo. Viemos para São Luiz e aí conhecemos melhor e aí
gostemos e tamos morando até hoje. Os parentes dela estão em
Itaituba, uns em Manaus e outros estão por lá. Hoje tem essa
estrada, mas antigamente ia de barco, hoje sai cedo de Itaituba
quando é duas horas já está lá dentro da cidade de
Jacareacanga. Aí rapaz, tivemos na banda de uns 15 filhos,
morreu uma porção, mas os outros estão tudo grande. Tem deles
de quarenta anos.” (Morador, jan/2013)
“Aqui tem índio, essa família ali é Apiaká, só que assim, a mãe
dela que é Apiaká, o paí não. Os Apiaká é do Alto Tapajós. Aqui
era Maués. Ela é filha lá do Alto (Tapajós) e veio do Garimpo do
Penedo e veio para São Luiz e meu irmão casou com ela. Aí tem
um poucado de filhos. Acho que tem uns 20 filhos. (Presidente da
Comunidade, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.3.6 Equipamentos Públicos
•

Saúde

O atendimento por equipamentos públicos em Vila Rayol é deficitário. A única unidade
presente é a escola de ensino fundamental, mantida pela prefeitura municipal.
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“Aqui tem escola, mas não tem posto de saúde, quando precisa
vai para Itaituba. Quando é coisa leve vai para São Luiz, mas
quando é coisa complicada vai para Itaituba, porque lá só faz
consulta...” (Presidente da Comunidade, jan/2013)
A assistência em saúde é considerada muito precária pela população de Vila Rayol.
Além de não haver posto de saúde, não há visita de médico e nenhuma infraestrutura
que possa garantir um bom atendimento. Quando necessário, recorrem ao posto de
saúde de São Luiz do Tapajós, mas devido à precariedade dessa unidade de saúde
seguem diretamente para a cidade de Itaituba.
“Em São Luiz tem a Vaneide, aquela ali não tem não, tiraram ela
de lá e nunca mais pisei o pé em São Luiz quando tiraram ela de
lá, tem uma prima que era boa, tiraram ela também. Ela tá sozinha
lá e ela faz tudo. Ela é corajosa. A pessoa que a gente confia é
ela, pois põe esses novinhos que não sabem de nada e só ajuda
atrapalhar. Ela tem experiência e sabe trabalhar.” (Presidente da
Comunidade, jan/2013)
“Aqui quando tem algum problema vai para Itaituba, falam que iam
construir um posto aqui, mas nunca aconteceu. Era para ter já
pela época que falaram. Tem em São Luiz.” (Morador, jan/2013)
O único atendimento de saúde é feito pelo agente de saúde da prefeitura municipal,
mas sua atuação é considerada problemática, pois não dispõe de formação e nem de
recursos básicos para atender a demanda local.
“O agente de saúde vem uma vez por mês, só para assinar,
porque aqui não faz nada, aí a gente assina, porque ele não sabe
o que é uma injeção, medir uma pressão, não sabe nada. Até
estamos comentando que eu vou falar pra prefeita para por ele
pra estudar, por aqui tem gente morrendo e ele não sabe aplicar
uma injeção, medir uma pressão. Como é que põe uma pessoa
assim para esse serviço? [...] Não faz nada, mas também não tem
nada para ajudar o trabalho.” (Presidente da Comunidade,
jan/2013)
Aparentemente as condições de saúde da população são boas, apesar das condições
insalubres da água consumida. Não há registro de dengue, hepatites, hanseníase,
DST, malária e leishmaniose.
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“Aqui não tem mais malária. Aqui só dá febre, mas é um lugar
muito sadio.” (Presidente da Comunidade, jan/2013)
Segundo o entrevistado, a malária pode chegar à nucleação trazida por pessoas de
São Luiz do Tapajós, que trabalham no garimpo e que frequentam assiduamente a
nucleação de Vila Rayol. Destaca, também, que no passado os partos eram realizados
ali mesmo com a ajuda de parteira. Atualmente, a parturiente segue para o hospital de
Itaituba onde é atendida pelo SUS.
“Os partos são todos em casa e nenhum no hospital. Nesse tempo
era parteira que tinha aqui. Agora não tem parteira e precisa ir
para Itaituba. Não nasceu mais nenhuma criança aqui.”
(Presidente da Comunidade, jan/2013)

•

Educação

A nucleação de Vila Rayol está servida por uma Escola Municipal de Ensino
Fundamental-EMEF (Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.6/01), que atende uma população escolar de
cerca de 20 alunos.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.6/01 – Escola Municipal.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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A EMEF São Raimundo foi criada em 1975 por interesse da família Rayol, que fundou
a nucleação e vem educando todas as crianças da nucleação até a 4ª série do Ensino
Fundamental. A continuidade da formação escolar levou algumas famílias para a
cidade de Itaituba, mas alguns alunos continuam os estudos na escola de São Luiz do
Tapajós.
“Quando termina aqui vai tudo para Itaituba porque lá os pais já
tem casa alugada, outros já tem casa. E aí já vai apreendendo e
vai tem um trabalhozinho, porque aqui não tem emprego de nada,
então já tão tudo trabalhando. Vão para lá e depois já tão
casando, fazendo família e ficam para lá. Tem muito gente daqui
no bairro da Liberdade.” (Presidente da Comunidade, jan/2013)
O deslocamento para a cidade deve ter outras razões como a busca de emprego ou
outra justificativa que não foi identificada. Entretanto, outro aspecto que merece
destaque é o grau de evasão de alunos ou as dificuldades no aprendizado, pois muitas
crianças participam de trabalhos junto aos pais, tanto na roça como na pesca ou em
prestações de serviços, e esse fato leva ao abandono ou à baixa frequência na escola.
Aliado a esse fato está a falta de incentivo dos pais para os estudos dos filhos, mas
ultimamente as condições do Bolsa Família têm garantido maior frequência dos
alunos.
“Trabalhei até 2008. Até agora a escola está com 19 alunos, não
sei se vão aturar, pois faz matrícula e depois saí. É ruim, o pai
leva para a colônia deles, que vão sair para pescar, sair pra onde
não sei. Aqui tem até a 4ª série, depois poucos seguem. Os pais
não incentivam os filhos. Quando a gente começar a ralhar com
eles dizendo que o estudo é bom ele diz que nem a mãe estuda e
tem pai e mãe que diz assim: eu não estudei e estou vivo. Aí o
menino escuta uma coisa dessas.” (Presidente da Comunidade,
jan/2013)
Os moradores avaliam que a escola poderia ser melhor e, principalmente, ofertar o
ensino fundamental completo. A falta de auxiliares e de recursos didático –
pedagógicos é também outra questão que pesa na avaliação do serviço prestado pela
escola. Além do mais, são enfáticos ao afirmar que a migração de famílias para a
cidade foi causada pela escola e o retorno dessas famílias fica condicionado à
ampliação do atendimento do ensino fundamental completo.
“A escola funciona, mas não tá boa porque falta muita coisa para
ela. Tem a professora, tem os alunos, mas não tem a servente. A
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servente é a mesma professora, quando ela não faz a merenda.
Aqui tem até a 4ª série e depois tem que ir para Itaituba. Tudo que
morava aqui foram embora por causa da escola. Estes que eram
pequenos que foram estudar e se formar são os que estão
voltando para cá. E estes que foram a pouco, a minha filha, meus
netos, tudo ficaram por lá. Se tiver uma escola eles voltam. O
pessoal estava voltando de montão. “ (Morador, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.3.7 Práticas Culturais
A nucleação de Vila Rayol, como já descrito anteriormente, é um exemplo do processo
de reocupações contínuas de áreas férteis de beira rio. Esse padrão amazônico, típico
de terras altas, é marcado nessa área pela presença registrada de Terras Pretas de
Índio (TPI) ou de Terras Pretas Arqueológicas (TPA) em áreas vizinhas do Parque
Nacional da Amazônia e, também, pela ocupação da área por antigas nucleações de
São Raimundo e de Vila Nova.
O histórico de formação da nucleação confirma que o interesse dos moradores antigos
era o cultivo de roças, apesar de momentos em que participaram do extrativismo da
borracha e do garimpo.
As técnicas e práticas culturais relacionadas ao cultivo de roças, onde o sistema de
corte e queima é ainda empregado, é um aspecto tradicional que caracteriza a vida
econômica dessa nucleação.
As tradições de mitos amazônicos são ainda presentes na nucleação e são muitas as
estórias sobre o Boto, a Cobra Grande, a Matita Pereira e outras expressões
culturais;bem como o respeito às entidades do rio, os encantados, que geralmente
estão relacionados aos pedrais que afloram no verão. Dentre eles, o caso da menina
que desapareceu no rio é sempre referenciado como um fato sobrenatural que ocorreu
há muito tempo, tanto que o local recebeu o nome de Pedra da Menina e está
localizado nas imediações da nucleação (Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.7/01).
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.7/01 - Pedra da Menina, ao fundo casas da nucleação.
FONTE CNEC WorleyParsons, 2013.

Como a nucleação de Vila Rayol é composta em sua maioria por famílias originárias
da família fundadora da nucleação, são mantidas suas tradições, expressas
principalmente na forma de relação com o meio ambiente. Outras expressões culturais
podem ser observadas no cotidiano da comunidade como o modo de construção das
casas (Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.7/02), dos espaços domésticos, o modo de educar os
filhos, entre outras.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.7/02 – Casa de Pau a pique.
FONTE: :CNEC WorleyParsons, 2013.

A crença no curandeirismo, uma prática cultural raramente encontrada na região, está
presente na Vila Rayol, tanto que o benzedor, morador idoso, é muito respeitado por
todos e procurado por muita gente da cidade.
“Aqui tem benzedor, aquele senhor o seu Cosme, minha cunhada
também benze. Chá medicinal nós mesmo faz. Ele aí é benzedor
vem pessoal atrás dele de longe, ele puxa, ele reza, a gente tem
maior fé nele.” (Presidente da Comunidade, jan/2013)
A culinária é uma dessas expressões que ainda guarda profundas relações com o
modo de viver de uma comunidade ribeirinha de agricultores tradicionais. A origem do
Festival da Galinha Caipira é um exemplo dessa permanência cultural que é
vivenciada na degustação dos pratos elaborados na festa. No ano passado foram
vendidas e preparadas para a degustação cerca de duzentas e vinte (220) galinhas, e
este ano a expectativa dos comunitários é vender em torno de duzentas e cinquenta
(250). A farinha de mandioca e os diferentes modos de preparação do peixe estão
sempre presentes na mesa dos moradores e são também referências culturais
tradicionais muito bem preservadas nas cozinhas locais.
Quanto à religiosidade, em Vila Rayol ocorrem festejos principalmente no dia do santo
da nucleação. São Sebastião é padroeiro venerado pelo catolicismo popular ali
presente, tanto que no tempo da pesquisa estavam realizando uma novena
preparatória da festa do padroeiro, que ocorre no dia 20 de janeiro.
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“Estamos rezando para São Sebastião, rezamos toda noite. Faz o
culto lá e reza até dia 20. O rezá começô no dia 11 (novena).”
(Presidente da Comunidade, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.3.8 Relações com ambiente e em especial com recursos hídricos
Existe uma forte preocupação dos moradores com relação ao meio ambiente da área
onde está assentada a nucleação, principalmente com relação aos cuidados com o rio
que fornece o peixe e a água para beber. A escola desenvolve algumas práticas de
educação ambiental e os resultados vão aparecendo aos poucos.
Observa-se a limpeza das ruas e do entorno das casas, como também a preservação
das árvores da beira do rio (Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.8/01), que além das sombras que
refrescam o dia quente, sustentam a barranca do rio, que naturalmente vai se
desfazendo com o vai e vem das águas das enchentes.
“Falo para as crianças não jogue os dejetos no rio, não jogue
animal podre no rio, porque é daí que nós sobrevivemos. Essa
água nós precisamos se vocês jogam, porque há muitas pessoas
que jogam os dejetos no rio, eu falo não façam uma coisa dessas,
não tão prejudicando eu não, estão prejudicando nós todos. Uns
jogam coisa dentro do rio, não deixam as crianças lá fazendo
besteira dentro do rio, ,jogando tudo que não deve que é desse rio
que nós sobrevivemos, eu falo pra eles disso.” (Presidente da
Comunidade – jan/2013).

Foto 7.4.3.1.5.4.5.3.8/01 - Detalhe da beira rio.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Alguns moradores têm consciência da importância da preservação e conservação
ambiental como, por exemplo, a importância do defeso que garante a continuidade da
reprodução dos cardumes e os cuidados com o uso do rio. Por outro lado, são
receosos com relação à caça, que é abundante devido à vizinhança com o PARNA, e
que é punida exemplarmente pelo ICMBio.
7.4.3.1.5.4.5.4 Nova Conquista II
A nucleação denominada Nova Conquista II está localizada a 44 quilômetros da sede
municipal de Itaituba, na porção norte da BR-230 – Rodovia Transamazônica, principal
acesso à vicinal do quilômetro 39 que leva até
Nova Conquista II (Foto
7.4.3.1.5.4.5.4/01).

Figura 7.4.3.1.5.4.5.4/01 – Croqui da nucleação.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.4/01 - Placa de sinalização da estrada para a nucleação.
FONTE:.CNEC WorleyParsons, 2013.

A área de ocupação de Nova Conquista II está bem próxima do perímetro do Parque
Nacional da Amazônia e é definida, pelo Macrozoneamento Municipal do Plano Diretor
de Itaituba, como Macrozona de Consolidação, onde não estão definidas as regras de
uso do solo. No plano fundiário a área de Nova Conquista II faz parte da Gleba Arraia,
que se destaca por ser uma área de grande interferência antrópica, onde também está
situada a cidade de Itaituba. Em torno da área de Nova Conquista II estão delimitados
o PA Miritituba, o PAC Arixi e o PDS Cocalino, áreas reconhecidas pelo INCRA para o
desenvolvimento de ações de regulamentação do uso e da ocupação.
A nucleação consiste num assentamento de 27 domicílios espalhados, mas há um
arruamento onde estão instalados alguns equipamentos públicos e de uso coletivo
como a escola, o barracão comunitário e o templo da Assembléia de Deus (Foto
7.4.3.1.5.4.5.4/03).
“Hoje a média é de 16 famílias, eram 33 famílias quando cheguei.
São pessoas de mais idade e quando chega a hora dos filhos
estudarem a mãe vai para a cidade. Se o pai aposenta, por
exemplo, deixam o lote abandonado.” (ACS, jan/2013)
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.4/02 - Vista parcial da nucleação.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.4/03 – Templo Evangélico em ruínas.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Atualmente moram na área 16 famílias que perfazem uma população de cerca de 150
pessoas, pois alguns moradores mudaram para Itaituba, mas mantêm suas roças e
casas, que usam nos períodos de plantio, colheita e beneficiamentos.
“Aqui tem 16 famílias ocupando e são mais de 100 pessoas, tem
casa que tem até 13 pessoas. Então pode ser mais de 150
pessoas. É que estão todos espalhados.” (Presidente da
Associação, jan/2013)
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A consolidação dessa ocupação é muito semelhante à das outras nucleações dessa
área de assentamento recente. O processo de ‘invasão’ mobilizou muitas famílias que
construíram casas provisórias, tipo barraco; algumas delas estão sem condição de
serem habitadas. Outros construíram casas bem feitas que são ocupadas pelos
moradores que ali estavam na época da pesquisa. A maioria das construções é de
madeira, cobertas de telhas de barros ou fibrocimento (Foto 7.4.3.1.5.4.5.4/04); não
há banheiros internos e, em geral, as casas são bem cuidadas.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.4/04 – Habitação em madeira.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A falta de infraestrutura básica levou à estagnação da comunidade que nem mesmo
tem um simples comércio; até as áreas de lazer estão descuidadas. Entretanto o
espírito de união forjado na luta da ocupação mantém-se vivo e é perceptível a
autoestima da população que resiste às pressões para desocupar a área.
“A gente tinha o campo de futebol, mas foram embora quem
jogava bola e o mato está até crescendo. Mas o mais interessante
é que aqui não há briga e o pessoal vive na paz é tudo unido
aqui.” (Presidente da Associação, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.4.1 Histórico da formação
A história da formação de Nova Conquista II está relacionada ao processo de
ocupação de terras devolutas, que ocorreu no final dos anos 90 e início do século XXI
nessa região do município de Itaituba. Nessa época as ações do movimento social
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foram dinamizadas devido à pouca agilidade do processo de Reforma Agrária e
potencializadas pelas ações de expulsão de muitas famílias das terras cobiçadas pela
concentração dos latifúndios e pelas unidades de conservação criadas na região.
“Aqui surgiu através de uma invasão há 13 anos, era uma área de
mata, diz que tem um dono, mas ele não tem documento da terra,
diz que comprou os direitos. O pessoal invadiu e quando cheguei
já tinha 5 anos que eles estavam aqui.” (ACS, jan/2013)
O nome dado a essa ocupação vem marcar o resultado da luta por terra para viver e
plantar. A denominação Nova Conquista II reflete essa vitória e foi inspirada na
denominação dada a outra ocupação do movimento social, que nessa região
conquistou as terras da comunidade de Nova Conquista I.
Essa grande área de terras devolutas ao norte da BR-230 foi paulatinamente ocupada
por várias famílias, que formaram mais de 15 assentamentos sobre terras griladas por
uma empresa de mineração no período de apogeu do garimpo de ouro, que ocorreu
nos anos 1980.
Historicamente a região era território tradicional de povos indígenas, principalmente
dos Sateré-Maué e Munduruku, mas não foram ainda registradas quaisquer evidências
de sítios arqueológicos de antigas aldeias nessa área ocupada.
O que se sabe é que os recursos florestais da região foram explorados desde a época
da colonização, mas essa exploração foi intensificada nos finais do século XIX pelas
empresas de borracha que controlavam grandes seringais, hoje protegidos pelo
Parque Nacional da Amazônia. Os patrões dessas empresas, instaladas em São Luiz
do Tapajós e na Vila Braga, concentravam toda a produção dos seringueiros da região
e a enviavam para Santarém; de lá seguia para outros portos como Manaus ou Belém.
Na região do rio Tapajós o ciclo da borracha se estendeu até o início da década de
1950, quando a região entrou em profunda estagnação socioeconômica que só foi
superada com os programas de colonização da Amazônia e abertura das rodovias
federais, como a BR-230 - Transamazônica e BR-163 – Cuiabá-Santarém, pelos
militares no poder.
A migração de milhares de famílias nordestinas e de outras partes do país mudou
drasticamente a história do sudoeste do Pará e a história da formação do núcleo se
confunde com a história de vida de seus primeiros moradores. O relato da Sra. Vilani,
atual Presidente da Associação de Moradores de Nova Conquista II, narra a saga de
sua família, que migrou para o sul do Pará em busca de melhores condições de vida e
descreve o processo da conquista das terras que hoje ocupam.
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“Quando chegamos era só mata, era terra de invasão. Viemos de
Goiás, do Sítio Novo no Bico do Papagaio, hoje é Tocantins e ele
(esposo) é de Alagoas. De lá viemos direto para Itaituba e eu tinha
41 anos, era 1988. Já viemos casados de Goiás. Veio de Alagoas
e casamos. Viemos porque lá estava devagar e era só terra de
fazendeiro e trabalho de roça era difícil e tinha que pagar o
arrendo. Aqui em Itaituba era o tempo do ouro, já tinha conhecidos
morando aqui e nos convidaram, porque era lugar de ganhar
dinheiro, com muito ouro. Ele veio primeiro e depois de três meses
mandou me buscar. Mandou dinheiro e vim e vendi tudo que tinha
lá, a casa e outros pertences. Já tinha filhos com onze e dez anos
e o resto era de pequenos. Ficamos no quilômetro 65 perto do 70,
na BR-230, o 70 é do lado do rio, do lado de Rurópolis e lá
ficamos quase dois anos. Ele arrumou serviço em Itaituba e eu
fiquei lá com as crianças por um ano e meio. Depois ele arrumou
serviço de vaqueiro e foi me buscar. Só na fazenda do ramal de
São Benedito, depois do KM 18, trabalhamos por 07 anos e
depois trabalhamos em outra fazenda por 04 anos e depois
viemos para cá.” (Presidente da Associação, jan/2013)
O processo de ocupação dessa área onde se estabeleceu a nucleação de Nova
Conquista II, diferentemente da colonização incentivada pelos militares, foi marcado
por muita violência provocada pelas ações dos grileiros e dos seus jagunços, mas
também de grandes vitórias das famílias mobilizadas pelo movimento social que se
estruturou na região, a despeito dos interesses do capital em concentrar as terras em
grandes latifúndios.
“Meu filho ajuntou com outro homem que já conhecia essa terra
e foi nos avisar que tinha uma terra assim e falou que se vocês
tiverem coragem nós vamos até lá para a gente ocupar. Quem
dizia que era dono era o Luís Preto, mas não provou com
documento. Ainda hoje ele fala e até ainda tem 04 lotes perto
daqui. Diz que comprou de alguém. Chegamos aqui e
começamos a derrubar e roçar. Começamos abrir as roças no
machado e fazendo a derribadinha, derrubamos. Produzimos
arroz e feijão, hoje ainda fazemos mais devagar, mas tem
produção. Da mandioca fazemos a farinha, e pensamos em
produzir mais, mas sem estrada e energia fica difícil. Nós rala no
caititu a mandioca.” (Presidente da Associação, jan/2013)
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A ocupação foi feita por 40 famílias, a maioria vinda da periferia de Itaituba. Muitos
chefes de família eram garimpeiros cansados da vida árdua do trabalho no garimpo,
buscando um pedaço de terra para criar com sossego os filhos que estavam
crescendo e não tinham nenhuma perspectiva de trabalho na cidade. Por ser
considerada uma ocupação ilegal, já que o INCRA não reconhecia essa forma de
apossamento de terras, até hoje a situação jurídica não está normatizada. Alguns
conseguiram um reconhecimento da posse com o Cadastro Ambiental Rural – CAR
(Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.1/01 a Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.1/05) realizado pela EMATER em
parceria com a SEMA, mas considerando que são terras devolutas da União, essa
documentação não garante a emissão do título definitivo.
“Tinha umas 40 e poucos famílias, não chegaram a morar todos
aqui, eram 40 lotes que dividiram. Até hoje é invasão. A
legalização que tem é o ‘CAR’ – cadastro ambiental rural, que é
feito pela EMATER, que veio e mediu os lotes. Quem procurou a
EMATER já tem o seu CAR. No verão o ICMBio manda o pessoal
de prevenção de incêndios, faz reunião quase todo ano”. (ACS,
jan/2013)

Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.1/01 – Documentos do
Cadastro Ambiental Rural.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.1/02 – Documentos do
Cadastro Ambiental Rural.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.1/03 – Documentos do
Cadastro Ambiental Rural.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.1/04 – Documentos do
Cadastro Ambiental Rural.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.1/05 - Documentos do CadastrO Ambiental Rural.
FONTE - CNEC WorleyParsons, 2013.
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“Agora alguns têm esse tipo de documento, o CAR – Cadastro
Ambiental Rural da SEMA, pois fui lá no rapaz (EMATER) e ele
veio e bateu os pontos daqui de todos, mas alguns não foram lá
providenciar os documentos. Aqui não tem área cortada, só temos
o documento da EMATER de 2004 e uma declaração do INCRA.
A nossa área é de quase 50 hectares.” (Presidente da
Associação, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.4.2 Infraestrutura
A população de Nova Conquista II se desloca internamente a pé, a cavalo ou por meio
de motos. Para outras localidades e, principalmente, para o abastecimento dos bens
de primeira necessidade, utilizam o serviço de uma D20 que faz a linha para Itaituba
duas vezes por semana (4ª feira e sábado). No inverno, quando as condições da
vicinal impedem a chegada de carro, caminham quase cinco quilômetros até a BR-230
onde utilizam as conduções que por ali trafegam.
“Tem uma D20 de um morador daqui que faz a linha para Itaituba,
4ª e sábado, pois tem pouco pessoal aqui e numa emergência ele
leva. As compras são feitas na cidade. Se o carro não entra,
vamos até a estrada (BR-230) que está a 4,5 km de distância,
onde pegamos condução. Até ano passado a estrada era muito
pior, nos outros anos as primeiras chuvas já fechavam a estrada.”
(ACS, jan/2013)
Não existe um sistema de abastecimento de água para as moradias e muito menos
alguma forma de tratamento. Cada domicílio utiliza cacimbas abertas pelos próprios
moradores e apenas um morador abastece a caixa d’água por meio de bomba elétrica
acionada por gerador a diesel. No verão a água da cacimba seca e resta utilizar um
pequeno igarapé que não suporta a demanda da população.
A energia elétrica ainda não chegou e não há previsão de instalação da rede
convencional. A maioria utiliza velas e lampiões para iluminação. Também não há
sinal para o uso de celular e nas emergências de saúde precisam caminhar até a
ladeira de onde se avista a BR-230, onde há sinal e podem se comunicar com o Posto
de Saúde do Km 28 - Boa Vista.
Não há aparelhos de televisão na nucleação e o único meio de informação é o rádio à
pilha, presente em todas as casas; a Rádio Liberal é a mais ouvida pelos moradores.
Algumas casas têm fossa negra e o banho de mulheres e crianças fica restrito `a área
interna das casas; já os homens usam o igarapé. Não há nenhuma forma de coleta
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pública de lixo. O resíduo sólido produzido pelas pessoas é habitualmente queimado
e, quando orgânico, é enterrado ou consumido pelas criações domésticas.
7.4.3.1.5.4.5.4.3 Organização social
Não se registra em Nova Conquista II, tal como se observa nas áreas de
assentamento mais recente da região, a presença do Presidente da Comunidade,
figura representativa da população junto aos órgãos do poder público federal, estadual
e municipal.
A nucleação dispõe de uma Associação Comunitária fundada em 2006, registrada em
cartório e que conta com 20 sócios que contribuem mensalmente com R$ 3,00. A
associação construiu, com ajuda da Prefeitura Municipal de Itaituba, um barracão
comunitário (Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.3/01) que além de ser usado para suas atividades é
o único espaço de uso coletivo da nucleação, usado para festas de aniversários, bailes
e bingo. O objetivo da entidade é a luta pela regulamentação da terra e do
reconhecimento do poder público para a obtenção dos equipamentos e incentivos
necessários para o desenvolvimento da comunidade.
“De vez em quando faço festa para arrecadar dinheiro. Faço bingo
no dia da reunião para arrecadar um dinheirinho. Já teve muito
arrasta pé e pensamos voltar a fazer.” (Presidente da Associação,
jan/2013)

Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.3/01 – Barracão Comunitário.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Cabe observar a preocupação dos associados quanto às decisões que devem ser
tomadas por consenso como, por exemplo, a situação dos ocupantes que não moram
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na nucleação - a questão de inclui-los no levantamento pedido, via rádio, pela
prefeitura municipal, para o planejamento da expansão do Programa Luz para Todos.
O consenso foi a inclusão de todos ocupantes, desde que estejam utilizando suas
áreas para agricultura e beneficiamento da farinha de mandioca. Esta decisão reflete o
grau de organização da nucleação que é uma área sem violência e sem conflito de
terra.
“Pelo rádio vieram pedir para os presidentes da associação fazer
levantamento de energia, quantas casas tem na comunidade,
então ficamos na dúvida se colocamos aqueles que moram na
cidade, mas tem casa aqui, mas ficam mais na rua, mas planta a
roça aqui. Tem filhos na cidade estudando, mas vem aqui fazer a
farinha de mandioca.” (Presidente da Associação, jan/2013)
Vale destacar que há na nucleação uma delegada do Sindicato Rural de
Trabalhadores e Trabalhadoras, que tem papel importante na mobilização das famílias
e na informação das ações do movimento social da região.
7.4.3.1.5.4.5.4.4 Atividades Econômicas
A agricultura familiar é a principal atividade econômica da comunidade de Nova
Conquista II e as formas de produção são dependentes de técnicas tradicionais. O
único produto beneficiado é a farinha de mandioca que vendem no mercado regional,
depois de reservada a parte do consumo familiar. O arroz e o feijão completam a
refeição básica e a produção é destinada ao consumo familiar. A criação de galinhas,
porcos e gado pode ser consumida ou negociada na feira de Itaituba, onde a galinha
caipira é vendida por R$ 23,00.
A pouca renda gerada pela agricultura é complementada com os recursos do
Programa Bolsa Família, de aposentadorias e benefícios do INSS.
“A renda principal é aposentadoria, pois os filhos vão para a
cidade e não voltam. A terra é boa, mas não há apoio e nem
incentivo para o produtor.” (ACS, jan/2013)
“Hoje é roça, recebo benefício e meu marido também. Aqui tem
alguns aposentados, são quatro pessoas aposentadas por idade.”
(Presidente da Associação, jan/2013)
Entretanto, a pecuária vai se expandindo com novos pastos criados sobre as
capoeiras das roças, já que o gado garante mais renda e menos trabalho investido.
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Outra dificuldade que limita a agricultura é o preço do transporte do passageiro e da
carga quando vai negociar sua produção no mercado de Itaituba.
“O preço da D20 é 03 reais por volume e 13 reais por passageiro.
Se produz bastante compensa a viagem. (...) Tem bastante cavalo
na comunidade e o gado ajuda nas despesas. A média por
morador é de 50 a 40 cabeças. Leite é só para consumo.” (ACS,
jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.4.5 Técnicas e práticas produtivas
A agricultura praticada na área de Nova Conquista II emprega as técnicas tradicionais
de cultivo disseminadas em todo o país, compreendendo o corte da mata (derrubada),
a queima (coivara) e o preparo da terra (descoivarada) para o plantio, estando sempre
dependente de novas áreas de derrubada após o uso da área por 03 ou 04 anos,
quando o terreno esgota sua fertilidade e é dominado pela juquira,49 como já descrito
no texto relativo a Vila Braga.
Essa agricultura itinerante passa a ser impraticável à medida que as áreas de mata
são limitadas pelas propriedades ou pela legislação ambiental. No caso de Nova
Conquista II a tendência observada de transformação das tigueras e capoeiras em
pasto vai, a longo prazo, limitar a agricultura familiar que usa essa técnica tradicional e
demandar novas práticas agrícolas.
“As capoeira vão virando pasto. Criam gado, tem deles que tem
um gadinho. Até agora o IBAMA não veio aqui. O negócio de fogo
avisam para a gente não queimar, só isso. Só fazemo
derribadinha e queimamos com cuidado. Uma roça usa até 04
vezes e depois ponho o capim. Não tiramos nada da mata.”
(Morador, jan/2013)
Assim como em Vila Braga, o beneficiamento da mandioca é também realizado com
técnicas tradicionais que dependem da força humana para descascar e ralar e da
prensa com peso de pedras para extração do suco venenoso; atividade essa
geralmente realizada em local próprio, a “Casa de Farinha” (Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.5/01
a Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.5/03). A massa é ralada no caititu, ralador manual comprado no
mercado e depositada num cocho de madeira onde fica submersa em água por
algumas horas e é depositada num saco para ser espremida na prensa. Não é
utilizado o tipiti, espécie de cesto de cipó usado tradicionalmente nesse processo de
beneficiamento da mandioca. O processo de torrefação da massa é feito em um tacho
49

Juquira - (Amazônia, Mato Grosso) certo tipo de vegetação daninha, difícil de ser retirada.
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de ferro que vai ao forno construído em barro e abastecido com lenha; a apuração da
farinha é feita manualmente com o uso de uma pá de madeira.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.5/01 - Detalhe da Casa
de Farinha.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.5/02 - Detalhe da Casa
de Farinha.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.5/03 - Detalhe da Casa de Farinha.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.4.5.4.6 Aspectos populacionais
A nucleação de Nova Conquista II apresenta um quadro de envelhecimento de sua
população, o que reflete a falta de assistência básica (educação, saúde e incentivo
agrícola) que provocou a saída de algumas famílias jovens com os filhos em idade
escolar. Restaram na nucleação algumas famílias de casais mais velhos, a maioria
aposentada, além de homens viúvos ou solteiros e algumas famílias com filhos
menores.
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A origem da população é variada, mas a presença nordestina, principalmente de
maranhenses, se destaca no conjunto.
A maior parte da população que ocupou a área já estava com suas famílias
consolidadas. Os novos arranjos familiares foram realizados entre filhos dessas
famílias fundadoras ou com pessoas das comunidades vizinhas. No entanto, como já
afirmado, existem muitos homens vivendo sozinhos, que são chamados localmente de
cutião50 e que têm dificuldades de conseguir uma parceira.
“aqui tem muito cutião, aquele que vive sozinho, é homem
sozinho. A mulher da cidade não quer vir, e perguntam se tem
energia, televisão e não vem porque não tem energia e conforto.
Mas outros vão encontrando as meninas e casam.” (Presidente da
Associação, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.4.7 Equipamentos públicos
•

Saúde

Em Nova Conquista não há posto de saúde e nenhuma infraestrutura que possa
garantir um bom atendimento; quando necessário recorrem ao Posto de Saúde do Km
28 - Boa Vista, onde há um plantão de enfermeiros e 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
Hospital de Itaituba.
“Não tem posto de saúde. Moro aqui e atendo só essa
comunidade. Eu peso as crianças, faço visita periódica diária para
ver como está a situação da pessoa e se está doente vou
encaminhar para a cidade para procurar recursos para se tratar,
porque aqui não há recurso.” (ACS, jan/2013)
A maioria da população de Nova Conquista II desconhece o Programa Saúde da
Família-PSF, que também é pouco conhecido pelo Agente Comunitário de Saúde-ACS
local. A atuação do PSF no município de Itaituba ocorre apenas na zona urbana, onde
conta com o apoio de vários Agentes Comunitários de Saúde. Entretanto a maioria dos
ACS está na zona rural, área exclusiva de atuação do Programa Agente Comunitário
50

Cutião – O termo cutião parece relacionar-se ao macho da cotia, que se rejeitado pela fêmea se isola em uma toca,
vivendo separadamente dos demais.

VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 197
Revisão: 0

de Saúde que é administrado pela prefeitura municipal com recursos financeiros do
governo federal.
O ACS que atende a nucleação de Nova Conquista II avalia que a água consumida é
de qualidade, apesar de nunca ter sido analisada, e justifica sua afirmação porque
durante os sete anos de serviço no local não registrou a ocorrência de diarreias entre
as crianças.
“Água é de poço, para todos, e acompanhamos a qualidade dessa
água. Faz sete anos que estou aqui e não vi diarreia aqui. Diarreia
não deu em criança porque temos poucas crianças. Aqui menor
de dois anos só tem duas crianças que eu acompanho.” (ACS,
jan/2013)
Aparentemente as condições de saúde da população são boas, e não há registro de
diabetes, hanseníase, leishmaniose, tuberculose e malária e os casos de dengue
ocorridos estão relacionados aos moradores que se contaminaram na cidade. No
entanto, o ACS acompanha os quatro casos de hipertensão entre moradores de mais
idade e avalia que, em geral, a comunidade é saudável.
“É uma comunidade sadia aqui. Temos base 04 hipertensos, não
tem diabetes, nunca teve caso de hanseníase, leishmaniose e
tuberculose. As crianças são bem nutridas e nunca teve caso de
desnutrição em criança. É uma comunidade saudável, nunca deu
malária e dengue, pegamos dengue na cidade. Foram vários
casos de dengue, mas de pessoas que vieram da cidade.” (ACS,
jan/2013)
•

Educação

A escola de Nova Conquista II possui 08 alunos que são atendidos até a 4ª série do
ensino fundamental. A escola municipal (Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.7/01) é uma construção
de madeira muito simples e não dispõe de recursos didático-pedagógicos que possam
reforçar o ensino e a aprendizagem. Essa população escolar é atendida por uma
professora que trabalha com ensino multisseriado na única sala de aula disponível. A
continuidade do ensino fundamental é feita em Itaituba e por isso quase todas as
famílias da nucleação têm um domicílio na cidade.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.4.7/01 – Escola da nucleação.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

O grau de escolaridade predominante entre a população acima dos 60 anos é baixo e
o analfabetismo predomina, e a população mais jovem apresenta um grau de
escolaridade relacionado às primeiras séries do ensino fundamental.
7.4.3.1.5.4.5.4.8 Práticas culturais
Em Nova Conquista II persistem práticas culturais relacionadas a uma tradição de
agricultura familiar, que é preservada e transmitida para as novas gerações. Estão
ainda presentes as técnicas de construção com o uso do barro na elevação das
paredes das casas, dos fogões e de fornos de lenha para torrar a farinha, além das
técnicas simples de plantio e de beneficiamento da farinha de mandioca.
Não há registro de festas de santo e nem há um padroeiro definido. As raras festas
que podem ocorrer são organizadas pela Associação Comunitária, para arrecadar
dinheiro ou para comemorar algum aniversário ou batizado. Para essas atividades
utilizam o barracão comunitário que às vezes é também usado para os forrós com
músicos da região. No passado, quando havia mais gente na nucleação, essas festas
ocorriam com mais frequência.
7.4.3.1.5.4.5.4.9 Relações com o ambiente e em especial com os recursos
hídricos
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Aparentemente há uma consciência de preservação e proteção do meio ambiente da
área de ocupação. Os mananciais de onde provém a água consumida são protegidos
e as cacimbas estão sempre limpas e cuidadas pelos seus usuários.
7.4.3.1.5.4.5.5 Três Irmãos
A nucleação denominada Três Irmãos está localizada a 40 quilômetros da sede
municipal de Itaituba, na porção norte da BR-230 – Rodovia Transamazônica, principal
acesso à vicinal do quilômetro 37 que leva a Três Irmãos (Foto 7.4.3.1.5.4.5.5/01).
Entretanto, há outro acesso no quilômetro 42 da BR-230, que é mais longo, pois leva à
nucleação de Nova Conquista II e, em seguida, torna possível chegar à nucleação de
Três Irmãos. Vale ressaltar que, na época das chuvas, os dois caminhos ficam quase
intransitáveis.

Figura 7.4.3.1.5.4.5.5/01 – Croqui da nucleação.
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.5/01 - Vista do rio Tapajós a partir da vicinal de Três Irmãos.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A área de ocupação de Três Irmãos está bem próxima do perímetro do Parque
Nacional da Amazônia e é definida pelo Macrozoneamento Municipal do Plano Diretor
de Itaituba como Macrozona de Consolidação, onde não estão definidas as regras de
uso do solo. No plano fundiário, a área de Três Irmãos, assim como Nova Conquista II,
também faz parte da Gleba Arraia.
Essa área se caracteriza pelas morrarias recortadas de onde vertem minas que
formam pequenos igarapés, que vão desvendando ao longo dos leitos um terreno
calcário de visível fertilidade expressa na vegetação luxuriante, que sobreviveu aos
desmatamentos. Essa qualidade do terreno propiciou o surgimento de cavidades e a
presença do calcário despertou o interesse de empresas de mineração.
“Dizem que agora tem três firmas fazendo buraco aí. Pois é aqui
perto tem uma caverna, no lote do Sérgio, ali tem um buraco, se o
bicho cair ele não sai. É na pedra. O buraco é fundo. Eles falaram
que essa pedra tem 200 metros de fundo”. (Morador, jan/2013)
A nucleação está localizada numa área plana. Trata-se de um assentamento não
regularizado, com cerca de 30 domicílios espalhados na área de ocupação e outros 09
domicílios que estão instalados ao longo de um arruamento que é cortado pela vicinal
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de acesso, e onde também estão instalados a escola, a igrejinha católica e o barracão
comunitário (Foto 7.4.3.1.5.4.5.5/02).

Foto 7.4.3.1.5.4.5.5/02 - Residências, igreja e barracão no arruamento de Três Irmãos.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Atualmente moram ali cerca de 30 famílias que perfazem uma população de cerca de
150 pessoas. Mas já houve mais de 400 pessoas: algumas famílias mudaram-se para
Itaituba, mantendo suas roças e casas que usam nos períodos de plantio, colheita e
beneficiamentos.
“Do Pindaré para cá a gente conta quase trinta casas. Os que
moram fora criam gado, faz uma rocinha, cria carneiro. Aqui no
núcleo são umas nove casas; lá tem a escola, casa da professora
e o barracão. O barracão é usado para fazer comida coletiva e
usa para festa do dia das mães, dia dos pais ou batizado”
(Moradora, jan/2013)
A consolidação dessa ocupação é muito semelhante à das outras nucleações dessa
grande área de assentamentos instalados na Gleba Arraia. O processo de ocupação
mobilizou muitas famílias aparentadas que inicialmente construíram casas provisórias,
tipo barraco; outras famílias transformaram os barracos em depósitos e ocuparam as
construções iniciadas pelo INCRA, que foram adaptadas e concluídas conforme as
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condições econômicas de que dispunham (Foto 7.4.3.1.5.4.5.5/03 e Foto
7.4.3.1.5.4.5.5/04). Atualmente, a maioria das construções é de madeira, coberta de
telhas de barro ou fibrocimento; não há banheiros internos e, em geral, as casas são
bem cuidadas.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.5/03 - Residência adaptada do projeto original do INCRA.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013).

Foto 7.4.3.1.5.4.5.5/04 – Residência do projeto do INCRA.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Denota-se em Três Irmãos uma marcante estagnação causada principalmente pela
falta de infraestrutura básica, como uma estrada trafegável, o que leva ao isolamento
dessa nucleação que nem mesmo tem um simples comércio. Entretanto os moradores
preferem continuar morando ali a viver em barracos, na insalubre e violenta periferia
de Itaituba.
“Para gente de idade aqui é melhor”. (Moradora, jan/2013)
“Todo mês eu vou na rua, não passeio com medo dos malandro,
só vou com meu filho e ele fica me esperando”. (Morador,
jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.5.1 Histórico da formação
A história da formação dessa nucleação está relacionada ao processo de ocupação de
terras devolutas iniciado no final dos anos 1980 nessa região do município de Itaituba.
Na época as ações do movimento social foram dinamizadas devido à morosidade do
processo da reforma agrária e, também, potencializadas pelo esgotamento dos
garimpos manuais e pela expulsão de muitas famílias das terras griladas pelos
latifúndios ou reservadas para as unidades de conservação criadas na região.
O nome Três Irmãos é um registro que marca a história da ocupação por três irmãos
pioneiros que vieram do Maranhão com suas famílias.
“Era porque nós era três irmãos só nesse lote aqui quando o
INCRA chegou aqui. O mais velho e o mais novo já morreram e só
sobrou eu. E assim ficou esse nome até hoje. A escola quando fui
lá perguntaram o nome e colocaram Escola Três Irmãos. Tudo é
Três Irmãos e até quando eu morrer”. (Morador, jan/2013)
Não se tem registro de outro nome dado à área ocupada por esse grupo familiar do
Maranhão, que se instalou nas imediações do igarapé Jacaré.
“Aqui não tinha nome antigo. Quando botei o nome de Três irmãos
o pessoal falou porque não põe o nome de jacaré, mas ele é
grande, mas então bota jacarezinho, mas já tem jacarezinho por
ali. Tem uma água que sai ali e chama jacarezinho, ali dentro da
grota”. (Morador, jan/2013)
A informação que se tem é que essa grande área de terras devolutas estava
desabitada, o que motivou a ocupação por várias famílias, que formaram os mais de
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15 assentamentos, alguns deles, como o caso de Três Irmãos, em terras griladas pela
empresa de mineração INDOSSOLO, no auge do garimpo de ouro nos anos 1980.
Historicamente a região era território de exploração de povos indígenas,
principalmente dos Sateré-Maué e Munduruku, mas não foram registradas quaisquer
evidências de sítios arqueológicos de antigas aldeias nessa área que originou a
nucleação de Três Irmãos.
O que se sabe é que os recursos florestais da região foram explorados desde a época
da colonização, principalmente o pau rosa (Aniba rosaeodora), muito cobiçado por sua
essência, usada na perfumaria; mas a exploração mais intensa ocorreu no final do
século XIX, pelas empresas de borracha que controlavam grandes seringais hoje
protegidos pelo Parque Nacional da Amazônia. As informações apresentadas pelos
entrevistados confirmam que a área foi explorada por seringueiros:
“O que tinha por aqui era estrada de seringa, bem aqui tinha um
barraco de seringueiro, agora não tem mais não. Tinha cinco pés
de manga. Ainda achei balde deles, os paus do barraco. Achei até
tijolo feito em Belém, guardei, mas não sei onde está, perdi com
essa mudança de casa. Era um tijolo simples, não tinha furo, não
tinha nada. Mas tava escrito Belém. Esse igarapé aí que chama
Jacaré era explorado de motosserra, eles cortavam pau dentro
dele, tinha pau caído para atravessar o igarapé, mas eles
passavam de canoa. Esse sai no rio Tapajós bem aqui onde era o
Venâncio que morreu. Ali onde tem a primeira ponte depois da
estrada. Ali onde tem aquela máquina trabalhando na terra do
Valmir ( ex- prefeito!) ali já tá perto do Tapajó”. (Morador,
jan/2013)
O que chama à atenção é o registro da evidência de um assentamento de seringueiros
preservado no meio dessa área de mata original, que pode ser caracterizado como um
sítio histórico. Indagado se havia visto cacos de cerâmica nas derrubadas feitas para
as roças, o entrevistado forneceu informações interessantes, principalmente sobre a
descoberta do bolo Kupü, iguaria típica da culinária dos Kaiapó que é estocada na
terra para ser usada quando necessário. Apesar de ser encontrada em outra área de
Itaituba, a riqueza da informação merece ser aqui registrada.
“Aqui não achei caco de pote, mas lá onde tinha o barraco do
seringueiro tinha caco de pote. Era do seringueiro, pote para fazer
seringa. Eu sei o que é, pois quando trabalhei no garimpo ali eu vi
isso. Achava até aquele bolo de massa, a gente achava.
Enterrado na terra e achava muito, pois eu fiz uma pista lá que me
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tomaram. Era de 500 metros. Quando cavaram acharam um bolo
assim de 5 quilos, só tinha aquele pau por fora, mas dentro a
massa táva boa, direitinho lá dentro. Me tomaram a pista então
larguei lá e vim embora”. (Morador, jan/2013)
A exploração da borracha no rio Tapajós, conforme já mencionado, se estendeu até
inícios da década de 1950, e seu fim provocou a estagnação socioeconômica da
região, estagnação esta que só foi superada com os programas de colonização e a
abertura pelos militares das rodovias federais BR-230 e BR-163.
Os programas de colonização atraíram para o sudoeste do Pará milhares de famílias
nordestinas e de outras partes do país. O resultado desastroso dessa política de
reforma agrária ainda é bem visível na região: o relato obtido nas entrevistas sobre a
vinda desse grupo familiar do Maranhão revela a história da formação de Três Irmãos
como um produto tardio dessa dinâmica regional.
“Vim do Maranhão para Itaituba, da primeira vez eram 11 pessoas
e dormimos no mato aqui. Fizemos um varalzinho bem em frente
desse igarapé. Desses onze só existe eu e um sobrinho, que é o
Zequinha. Os outros foram tudo para Itaituba e venderam esses
lotes, eles não tem direito a esses lotes. Só tem direito as
benfeitorias, mas o lote não, porque não pagaram pelo lote. Eu
estou pagando o título desse lote e só posso dizer que é meu
quando eu terminar de pagar o lote.
Vim de Santa Inês, que é perto de Imperatriz, pra cá de Macabal.
Veio muita gente de lá. Vim com a família, meu pai já tinha
morrido e veio a minha mãe e morreu aqui. Nós era cinco pessoas
da família, minha mãe veio depois com outro irmão meu. Veio eu
a mulher e três filhos. Agora em janeiro de 2013 vou completar 60
anos de casado.
Eu vim de Santa Inês de um lugar chamado de Onça. Naquele
tempo lá não tinha energia, hoje tem. O pessoal veio porque o
pessoal vinha e falava do ouro e trazia dinheiro e isso animou as
pessoas para virem para cá. Aí eu tinha uma irmã e cunhado
trabalhando no Tabocal. Então falei vou para lá e vim. Eu já tava
aqui em Itaituba quando acharam a Serra Pelada. Meu cunhado
foi lá e quebrou a cara. O ouro é mágico ele não é cheiroso e nem
fede”. (Morador, jan/2013)
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O relato do Sr. Antônio Chagas, um dos fundadores de Três Irmãos, é completado
pela fala de sua esposa. A história de vida dessa família pioneira é muito semelhante à
de outras famílias que vieram formar as nucleações que hoje estão estabelecidas na
região. A febre do ouro parece ser a grande motivação da migração maranhense, mas
os percalços vividos no garimpo despertaram o verdadeiro sentido da migração, ou
seja, a conquista de um pedaço de terra para viver e reproduzir a cultura agrícola
familiar trazida da terra de origem.
“Chegamos do Maranhão em 79. Passamos dois meses em
Santarém na casa da irmã deles e depois viemos para Itaituba
onde compramos um barraco. Ai ele saiu e deu um tempo no
garimpo, mas ai não arrumou nada também e ai ele saiu. E veio
para cá”. (Moradora, jan/2013)
“Eu trabalhei no garimpo Tabocal, no rio Tripuí. Não bamburrei51,
nunca achei ouro só tenho o que botei na boca e nunca tirei,
tenho essa ‘aliança mandei fazer em 75 e fiz também para minha
mulher. Trabalhava na bateia porque antigamente era manual. Por
aqui não teve, porque nunca vi falar. Mas ali tem um lugar que já
foi trabalhado manual, por muito tempo e a gente vê que já foi
trabalhado, mexeram lá ali na terra do Pipoca”. (Morador,
jan/2013)
“Quando cheguei em Itaituba comecei trabalhar em garimpo por
três anos e aí falei: não aguento mais e vou caçar uma colônia.
Em 88 eu entrei para cá. Em 89 tenho documento dado pelo
INCRA. Quando sai aqui fiz uma roça eu fui ao INCRA e pedi uma
declaração. Disseram que não existe, mas eu disse que queria a
declaração no computador. Tenho esse documento”. (Morador,
jan/2013)
A ocupação da área onde se estabeleceu a nucleação de Três Irmãos, diferentemente
da colonização promovida pelos militares, foi marcada pela falta de qualquer
assistência governamental e só quando a ocupação estava consolidada é que o
INCRA começou a agir de forma a organizar e a legalizar o assentamento, mas a
história se repetiu, pois as ações programadas não seguiram em frente e a nucleação
ficou relegada à própria sorte.
“Essa terra ele não comprou, não tinha ninguém e ele entrou e ai
depois assentou. Ele tem documento e paga todo ano. Por causa
do derrame. Ele faz alguma coisa até ficou animado porque
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prometeram que um trator vinha arar um pedaço da terra para a
gente plantar. Mas não veio nada”. (Moradora, jan/2013)
“Quando cheguei era tudo mato e o INCRA veio em 93 e passou
três dias aqui dentro e foi de barraco em barraco e daí pegou o
nome de todo mundo e saiu, e não me lembro quando voltaram
com a história do assentamento. Para fazer as casas e falaram
muitas coisas para fazer as casas. Essa casa onde moro eles
deixaram no ponto de fazer o radiê, ai comprei dez sacos de
cimento e a brita para fazer o radiê. Radiê é tipo de uma coluna
feita de fora a fora ao redor da casa , é um tipo de amarração que
se faz para segurar a casa. Ai descobriram e tomei de conta da
casa. Estou morando aqui não estou lembrado. O INCRA cortou
os lotes e meu lote é de 1.800 metros de fundo por 500 de frente e
isso está no documento”. (Morador, jan/2013)
“No começo só viemos nóis que assentemos aqui na comunidade.
Agora ai espalhado tem gente demais e já teve muito mais. Só
que o povo por causa da estrada foram deixando as casas
abandonadas e venderam. A maioria já venderam seus lotes.
Quem não vendeu taí, como tem um irmão dele ali naquele alto.
O irmão morreu e a casa agora tá abandonada. Mas também não
venderam”. (Moradora, jan/2013)
“Abri roça e plantei arroz, mandioca, [ ops! ] esqueci que planta é
a manaíba52, e o milho, feijão. (Morador, jan/2013)
A ocupação de Três Irmãos foi feita por mais de 40 famílias, a maioria vinda da
periferia de Itaituba; muitos dos chefes de família tinham trabalhado nos garimpos e
buscavam uma terra para viver, plantar e criar os filhos. Mesmo considerada uma
ocupação ilegal, o INCRA buscou reconhecer esse apossamento de terras, mas até
hoje a situação jurídica não está normatizada. Algumas famílias conseguiram um
reconhecimento de posse com o trabalho de delimitação dos lotes realizado pelo
INCRA, mas por serem terras devolutas da União ainda não possuem o título
definitivo.
“Agora esses terrenos aqui, quando cheguei o pessoal falou
assim, não entrem lá porque é da INDOSSOLO, se entrar vão ter
que sair de lá e eu disse só saio depois de muito ataque ou morto.
51
52

Bamburrar – descoberta casual de ouro e/ou pedras preciosas. Fazer fortuna inesperada.
Manaíba=pedaço do caule da mandioca usado para muda.
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Tem gente aqui que tem cinco lotes e vieram me comprar e eu
disse nem com 50 quilos de ouro eu saio”. (Morador – jan/2013)
“O pessoal era muito aqui, não existia Califórnia, não existia Arixi,
não existia Conquista, nada”. (Morador, jan/2013)
“Aqui era para fazer o assentamento e estava combinado para
que todo mundo fazer as casa aqui na comunidade. Ai rolou e
enrolou e ai o pessoal falou que era melhor fazer a casa na terra
deles e ai se espalhou todo mundo”. (Moradora, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.5.2 Infraestrutura
A falta de infraestrutura básica é o principal problema de Três Irmãos e provocou sua
estagnação, já que uma parte das famílias mudou para a cidade em busca de
melhores condições de vida. O descaso de que é objeto essa nucleação não deve ser
imputado apenas ao INCRA, mas também à Prefeitura Municipal de Itaituba, pois a
assistência oferecida é muito precária, limitando-se à contratação da professora e à
tímida manutenção da escolinha local.
“Eles falaram tudo isso, que o projeto do INCRA ia ter poço
artesiano, escola, posto de saúde. Não veio nada e ficou tudo
abandonado”. (Morador, jan/2013)
“O INCRA fez esse assentamento e foi embora e deixou tudo aqui
sem acabamento e nem estrada tinha. Agora no ano passado é
que veio dinheiro para fazer essa ponte aí, mas não vieram aqui.
Estamos abandonados, aqui dentro não tem estrada”. (Morador,
jan/2013)
As condições precárias da vicinal que liga Três Irmãos à BR-230 é uma das principais
queixas da população (Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.2/01). No inverno essa vicinal é
intransitável e nem mesmo o caminho alternativo que passa por Nova Conquista II é
trafegável.
“Por aqui não dá para sair em Nova Conquista II, a ACAIMA vem
aqui, mas agora eles não vêm e a estrada não deve estar boa.
Entre ali perto de Nova Canaã, no km 37”. (Morador, jan/2013)
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.2/01 Estrada para Três Irmãos.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013).

Nessa época caminham a pé por quase cinco quilômetros até a BR-230 onde utilizam
as conduções que por ali trafegam. Afirmam que ainda tem alguma estrada trafegável,
porque a empresa que explora o calcário na região faz a manutenção para garantir o
tráfego dos seus caminhões.
“Hoje está melhor porque o carro entrou aqui no verão, mas nos
outros anos da entrada para cá você passa com água pela goela.
Não tem como se você está doente. Só Deus que nos ajuda e
ainda não fiquei doente para ir de rede para a estrada, pois é
assim que levam as pessoas doentes até a estrada (BR-230).
Você entra no 42 (quilômetro) e logo tem aquela ladeira que
chamam de mata burro ali é o pior e tem outro buracão nas terras
do Valmir ( ex- prefeito) que está abrindo e ele está com medo
desse buraco. Nóis fica isolados aqui. Quem pode andar põe uma
mochila nas costas e vai, mas quem não pode fica isolado”.
(Moradora, jan/2013)
“Quando entrei pra aqui para trás passava uma vicinal da ACAIMA
(mineradora de cimento) a dez anos atrás, o trator passou e ainda
tem gente vindo aqui e agora está explorando aqui agora, já tem
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buraco deles aí. Pra nóis que mora aqui não vale nada, mas para
eles vale muita coisa”. (Morador, jan/2013)
A população se desloca internamente a pé ou a cavalo e, para ir à cidade,
principalmente para o abastecimento dos bens de primeira necessidade, utilizam o
serviço de um caminhão, tipo pau de arara, que faz diariamente a linha para Itaituba; o
preço da passagem é de R$15,00 (Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.2/02).
“Tem o carro da linha que passou agora e amanhã é o meu
genro que vem. Todo dia tem um caminhão que faz essa linha.
O valor da passagem para a rua (Itaituba) é de 15 reais. Se
doente, tem que esperar o carro chegar”. (Moradora, jan/2013)

Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.2/02 - Transporte utilizado para ir a Itaituba.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

“Então tudo vem da cidade para nóis. A gente tem que ir todo
mês fazer compra, pro ranchinho para comer naquele mês.
Vamos nessa condução para pegar a aposentadoria lá no
Bradesco”. (Moradora, jan/2013)
Não existe um sistema de abastecimento de água para as moradias e muito menos
alguma forma de análise e de tratamento da água consumida. Cada domicílio utiliza
cacimbas ou poços abertos pelos próprios moradores (Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.2/03) e
VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 211
Revisão: 0

poucos abastecem a caixa d’água por meio de bomba elétrica acionada por gerador a
diesel. No verão a água da cacimba ou do poço quase seca e resta utilizar os
pequenos igarapés que, às vezes, não suportam a demanda da população e dos
animais de criação.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.2/03 - Detalhe do poço de uma residência.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Os moradores reclamam da qualidade da água, por ser salobra e avermelhada. Para
alguns as características geológicas do terreno são alguns dos fatores que interferem
na qualidade da água e tornam difícil a abertura manual dos poços. Recentemente a
prefeitura municipal abriu um poço na escola e os moradores anseiam consumir essa
água que acreditam ser de melhor qualidade.
“Água é poço e a água é ruim é salobra por causa dessa pedra
véia que tem aí. Agora fizeram um poço aí no colégio, é um
projeto de quase mil anos. Ainda não estamos usando porque
dizem que só vai inaugurar em março. Porque o presidente da
associação está viajando e quando ele chegar é que vai
inaugurar. Mas já tem a caixa e acho que vai melhorar. Não sei
dizer o gosto da água do poço artesiano, porque eu estava em
Santarém porque fiquei doente”. (Moradora, jan/2013)
“Água é de poço e não é boa. Agora vou fazer um poço artesiano,
fizeram um poço, mas não está funcionando ainda, diz que
furaram 80 metros. Furaram 13 metros e deu na laje, depois
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furaram 60 metros e deu na pedra. Não atravessou, furaram mais
e deu água. Dizem que dá 2.000 mil litros de água. Ali tem água
boa e tem muito pé de açaí, melhorou um pouco a qualidade.
Quando furei veio ferrugem, água vermelha, mas depois coloquei
manilha e a água ficou boa”. (Morador, jan/2013)
A energia elétrica ainda não chegou e não há previsão de instalação da rede
convencional na região dos assentamentos. A maioria utiliza velas e lampiões para
iluminação, mas alguns moradores possuem motores movidos a diesel, que utilizam à
noite por algumas horas, pois o custo do óleo e a manutenção desse sistema de
energia são considerados muito caros.
“E energia aqui é de motor, nóis tem um motorzinho véio aí. Usa
só de noite para iluminar, porque não tem condição de comprar o
óleo para manter ele”. (Moradora, jan/2013)
Devido a esse custo, que pesa muito na renda mensal, são raros os aparelhos de
televisão na nucleação e o único meio de informação é o rádio à pilha, presente em
todas as casas. A Rádio Liberal é a mais ouvida pelos moradores. Vale ressaltar que
acompanham pelo rádio as informações sobre o trabalho da empresa Diálogo Tapajós
e têm opinião sobre o empreendimento.
“Sobre a hidrelétrica muitos não querem, mas estou de acordo
porque senão fica assim como aqui. Eu tive que comprar um
motorzinho e tô pelejando com ele. Mas eu não aguento pagar os
custos”. (Morador, jan/2013)
A comunicação por telefone e celular parece ser prejudicada pelas características
geográficas da área, já que não há sinal para o uso de celular e nem para telefone
rural. No caso de emergências, como as questões de saúde, precisam caminhar até
uma ladeira de onde se avista a BR-230 e, dependendo das condições
meteorológicas, conseguem algum sinal para comunicar-se com a cidade e obter o
socorro necessário.
“Telefone não tem, estamos pelejando para arrumar. Meu filho
comprou esse telefone rural, comprou madeira para o poste
pelejaram para arrumar e não funcionou. Aqui ninguém tem
telefone. Na Califórnia tem telefone, esses dias meu filho foi até lá
e se atolou. Aí ligou para a mulher dele lá em Itaituba para dizer
que estava chovendo e ele estava atolado”. (Moradora, jan/2013)
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Como nas demias nucleações, não há sistema de esgotamento sanitário, sendo
utilizadas fossas e o banho é tomado ou numa área interna das casas ou numa
casinha apropriada. Não há nenhuma forma de coleta pública de lixo e o resíduo
sólido produzido é habitualmente queimado; quando orgânico é enterrado ou
consumido pelas criações domésticas.
7.4.3.1.5.4.5.5.3 Organização social
Não se registra em Três Irmãos, tal como se observa nas nucleações da região, a
presença do Presidente da Comunidade, figura representativa da população junto aos
órgãos do poder público federal, estadual e municipal. Esse tipo de liderança
encontrada nos assentamentos da região norte da BR-230 é uma iniciativa relacionada
ao processo de formação e implantação dos assentamentos e sua escolha é feita
pelas famílias ocupantes das áreas de atuação do INCRA e de outros agentes
públicos, como a EMATER.
A nucleação dispõe de uma Associação Comunitária fundada nos anos de 1990 e
conta com vários associados que contribuem mensalmente. A ausência do Presidente
da Associação impossibilitou mais detalhes sobre o funcionamento da entidade, mas
os entrevistados informaram que a associação construiu, com ajuda da Prefeitura
Municipal de Itaituba, um barracão comunitário (Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.3/01), que além
de ser usado para suas atividades é o único espaço de uso coletivo da nucleação,
servindo também para festas da escola, aniversários e batizados ou para bailes e
bingos promovidos pela entidade visando arrecadar recursos para a associação.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.3/01 – Barracão Comunitário situado entre a Igreja e Escola.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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“Aqui tem associação, o presidente é Raimundo Félix, ele mora
daqui a 3 km e agora está no Mato Grosso visitando a família.
Mês que vem ele vai chegar de volta”. (Morador, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.5.4 Atividades econômicas
A agricultura familiar pode ser ainda considerada a principal atividade econômica da
comunidade de Três Irmãos e a produção é dependente de técnicas tradicionais de
corte e queima.
“A produção da roça a gente vendia arroz, feijão. Eu nunca
trabalhei de diária, outros trabalhavam”. (Morador, jan/2013)
Não há registro de assistência técnica para a melhoria dos cultivos; o cultivo do arroz e
do feijão vem garantir a refeição básica e, por isso, a produção é destinada
exclusivamente ao consumo familiar, como também a criação de galinhas.
Eventualmente a refeição é complementada por alguma caça (veado, paca, entre
outros) ou pelo peixe obtido nos igarapés.
“No igarapé a gente pesca só para consumo porque o peixe é
pouco”. (Moradora, jan/2013)
“Nós cria as galinha, mas não cria porco. Cozinha com óleo e
pouco sal. Você são índio? O povo diz”. (Morador, jan/2013)
O único produto beneficiado por algumas famílias é a farinha de mandioca que pode
ser vendida no mercado regional, depois de reservada a parte do consumo familiar.
“Aqui perto é tudo aposentado, mas lá para cima tem um morador
com casa de farinha. Ele fez muita farinha. Mas não sei o
problema aí se acabou e logo ele adoeceu e teve hanseníase e
não pode trabalhar mais, acabou”. (Moradora, jan/2013)
“Há gente que faz farinha, eu não faço. Plantei mandioca e deu 12
sacos e dividi com o rapaz que me ajudou”. (Morador, jan/2013)
Na atualidade a criação de gado vem paulatinamente superando a agricultura familiar.
Algumas famílias iniciaram essa atividade econômica incentivada pelo INCRA, que
forneceu recursos financeiros para a compra das primeiras cabeças de gado pelos
assentados. À medida que algumas famílias mudaram para a cidade, foram desfeitos
os arranjos familiares de produção agrícola devido à perda de mão de obra para os
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trabalhos nas roças. Então, alguns dos moradores que permaneceram, geralmente os
mais velhos e aposentados, optaram pela pecuária como forma de obter renda.
“Nóis vivia de roça, agora nem roça podemos fazer. Se você
precisa pagar tudo para fazer, no final não dá nem para comer.
Nóis vive de aposentadoria”. (Moradora, jan/2013)
“Quando o INCRA começou o trabalho do assentamento e o
projeto das casas, veio duzentos reais para comprar uma novilha
e eu comprei uma novilha, onde tenho a semente e agora que não
posso trabalhar eu fico olhando um gadinho que tenho aí, umas
vinte cabeças. De vez em quando eu como uma, porque já não
posso trabalhar”. (Morador, jan/2013)
“A produção aqui no começo era roça, mas depois a produção é o
gado. O gado foi comendo a roça e só ficou o gado agora. Não
produzo mais nada, outros produz arroz só para comer. O dinheiro
que circula é o gado e as aposentadorias”. (Morador, jan/2013)
A pouca renda gerada pela agricultura é complementada com os recursos do
Programa Bolsa Família, pelas aposentadorias e benefícios do INSS. Além das já
citadas, outra dificuldade que limita a agricultura é evidentemente a dificuldade de
acesso e o preço do transporte do passageiro e da carga quando vai negociar sua
produção no mercado de Itaituba. Por isso a pecuária vai se expandindo com novos
pastos criados sobre as capoeiras das roças, já que o gado garante mais renda e
exige menos trabalho.
7.4.3.1.5.4.5.5.5 Técnicas e práticas produtivas
A agricultura praticada na área de Três Irmãos emprega as técnicas tradicionais de
cultivo disseminadas por todo o país, compreendendo o corte da mata (derrubada), a
queima (coivara) e o preparo da terra (descoivarada) para o plantio.
O emprego dessas técnicas, que define o chamado cultivo de roça ou roça de coivara,
está sempre dependente de novas áreas de derrubada e de mão de obra para os
trabalhos que precisam de mais esforços físicos. Essa agricultura itinerante passa a
ser impraticável à medida que as áreas de mata são limitadas pelas propriedades ou
pela legislação ambiental. No caso de Três Irmãos a tendência observada de
transformação das tigueras e capoeiras em pasto vem reduzindo as áreas de
agricultura familiar. Talvez estejam preservados alguns capões da mata original, já que
os moradores não comercializam nem permitem o corte das árvores pelos
madeireiros.
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“O madeireiro veio pedir para explorar aqui umas cinco vezes e eu
disse que no meu lote não explora. Mas o senhor não vai fazer
roça? Eu disse que, quando cheguei elas já estava aqui e não
atrapalha meu arroz, não tá comendo feijão. Então deixa ali. Os
outros lotes não são meus e só é meu se eu explorar, mas ainda
não é meu. Vieram cinco vezes, mas largaram de mão”. (Morador,
jan/2013)
A fabricação da farinha de mandioca, como em outras nucleações do Compartimento
4, também é realizada empregando as técnicas tradicionais que dependem da força
humana para descascar e ralar a mandioca e da tecnologia da prensa com peso de
pedras para extração do suco venenoso. A massa é ralada no caititu, ralador manual
comprado no mercado e depositada num cocho de madeira onde fica submersa em
água por algumas horas; depois é espremida na prensa. A massa sem o veneno é
torrada em um tacho de ferro ou cobre que vai ao forno construído em barro e
abastecido com lenha; a apuração da farinha é feita manualmente, com o uso de uma
pá de madeira.
7.4.3.1.5.4.5.5.6 Aspectos populacionais
Em Três Irmãos a população envelheceu, devido à falta de assistência básica
(educação, saúde e incentivo agrícola) que provocou a saída de algumas famílias
jovens, formadas ali, junto com os filhos em idade escolar. Ficaram no núcleo alguns
casais mais velhos, em sua maioria aposentados, além de várias famílias com filhos
menores.
Conforme já descrito no histórico de formação da nucleação, a maioria da população é
de origem maranhense, mas há também famílias de mineiros e de outras regiões do
país.
“A maioria da população é variada, do Maranhão a maioria, mas
esse vizinho da frente é mineiro. Alguns compram lote, mas não
ficam aqui, ficam na rua e deixam um peão cuidando, aqui
morrendo de fome. Dizem que agora está melhorando por causa
dessa ponte aí, mas na primeira chuvarada acaba tudo e fica sem
estrada. Agora o carro tá chegando aí”. (Morador, jan/2013)
A maior parte da população que ocupou a área já estava com suas famílias
consolidadas. Os novos arranjos familiares foram realizados entre filhos dessas
famílias fundadoras ou com pessoas das comunidades vizinhas e, principalmente, com
pessoas da cidade.
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“Hoje ele arruma lá na rua o casamento. No meu tempo a gente
namorava bastante, hoje já faz filho rápido. Hoje é ligeiro demais.
Essa velha aqui é minha família, nós morava num povoado só
desde criança e aí fomos namorando e depois casamos. Isso já
faz sessenta anos”. (Morador, jan/2013)
7.4.3.1.5.4.5.5.7 Equipamentos públicos
•

Saúde

A assistência à saúde é inexistente nessa localidade do município de Itaituba. Não há
posto de saúde e nenhuma infraestrutura que possa garantir um bom atendimento;
quando necessário recorrem ao serviço de saúde da cidade e raramente usam o Posto
de Saúde do Km 28 - Boa Vista, onde há um plantão de enfermeiros e onde o médico
passa mensalmente.
Atualmente não há agente de saúde atuando na nucleação. A população espera que a
nova gestão municipal encaminhe um ACS para o atendimento preventivo de saúde
da comunidade.
“Saúde aqui é precária mesmo. Não tem posto, não tem agente de
saúde que foi para a rua (Itaituba) faz dois anos e não voltou
ainda. Quando fica doente tem que ir para a rua (Itaituba)”. (Dona
Santa, jan/2013)
A falta do Agente Comunitário de Saúde-ACS na comunidade é muito sentida pela
população, principalmente para o acompanhamento do caso de hanseníase, para os
cuidados da população idosa que demanda o acompanhamento dos tratamentos de
AVC, hipertensão, diabetes e outras doenças da velhice. No caso de gravidez, a
situação é também crítica e houve casos em que a sorte favoreceu a parturiente. Além
de ações educativas para o controle da automedicação e do uso de terapias
populares, há necessidade da avaliação da água consumida e de melhoria da
alimentação e cuidados das crianças menores.
“O parto vai fazer pré-natal e vai ter na cidade. Aqui aconteceu de
mulher parir ai pelo caminho. Só que foi gravidez escondida. A
menina é nova, ai ela foi para a casa do pai. Ai deu a dor, nós
sabia, mas o velho não sabia. Ela é baixinha e gordinha e quando
o bucho cresceu ela começou a usar umas camisetas grandes e
não dava para notar. Ela foi criada só pelo pai porque a mãe foi
embora”. (Moradora, jan/2013)
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“Não tomo café e tive derrame e o médico diz que foi o café. Eu
tinha uma usina de pilar arroz aqui. Só a fala que é enrolada.
Tomo biotônico com sete mistura e aguardente. Agora tomo
seis remédios”. (Morador, jan/2013)
•

Educação

A Escola Municipal Três Irmãos possui atualmente 10 alunos que são atendidos até a
4ª série do Ensino Fundamental. A escola é uma construção de madeira muito simples
(Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.7/01) e não dispõe de recursos didático-pedagógicos que
possam reforçar o ensino e a aprendizagem.
No início do assentamento, quando a população atingiu quase 400 pessoas, a
organização dos moradores conseguiu junto à prefeitura municipal a criação da escola
e apenas uma professora. As instalações e os móveis foram construídos pelos
próprios moradores que também contribuíram para o fornecimento da merenda
escolar.
“Nós conseguimos uma escola para cá, mas era assim, só pagava
professora e não tinha nada e nem merenda tinha. Os bancos eu
mandei serrar, pois tinha muita gente. Tinha umas 400 pessoas.
Na época falaram da estrada alguns queriam que saísse por lá, e
não saiu nada até agora. Aí eu falei para o pessoal assim e saiu
na televisão eu falando isso”. (Morador, jan/2013)

Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.7/01 – Escola Municipal.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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Hoje a população em idade escolar é atendida por uma professora que trabalha com
ensino multisseriado na única sala de aula disponível. A continuidade do ensino
fundamental pode ser feita na nucleação de Nova Califórnia ou na cidade de Itaituba.
“Os meus quatro filhos estão na cidade por causa dos trabalhos e
dos meninos que precisam estudar”. (Moradora, jan/2013)
Há transporte fornecido pela prefeitura municipal para os alunos que estudam na
escola de Nova Califórnia, mas os alunos que moram mais afastados vêm a pé pelas
vicinais.
“Tem escolinha ali (em Três Irmãos), parece que tem 10 alunos.
Estudam até a 4ª série, porque tem um menino ali que estuda na
Nova Califórnia e quando crescem mais vão estudar na cidade.
No verão tem transporte, eles pegam esse menino e levam para a
Nova Califórnia, agora no inverno eu não sei se chega aqui,
porque a estrada tá acabada. Pegam na Nova Conquista depois
passam aqui e levam para Califórnia. As crianças que estudam
aqui vêm a pé pela estrada seguindo os ramais que tem por aqui”.
(Moradora, jan/2013)
O grau de escolaridade da população acima dos 60 anos é baixo e o analfabetismo
predomina, e a população mais jovem apresenta um grau de escolaridade relacionado
às primeiras séries do ensino fundamental.
7.4.3.1.5.4.5.5.8 Práticas culturais
Na nucleação ainda estão presentes as práticas culturais trazidas, principalmente, do
Maranhão. A culinária maranhense é praticada quando é possível obter os
ingredientes necessários, mas o conhecimento tradicional é ainda preservado na
memória. Por outro lado, a culinária paraense foi absorvida e os pratos que usam o
leite da castanha do Brasil, com a caça, estão sempre presentes na mesa dos
moradores.
“Nunca explorei a castanha, mas o pessoal aqui tira. Tem muita
castanha e no verão o pessoal tira. Não vende é só para uso.
Fazem o leite da castanha. Macaco não só comi no Maranhão.
Cozinham com o feijão, a carne de caça, o tatu, a paca, o jaboti.
Naquele tempo tinha muito jabuti aqui. O óleo de babaçu a gente
faz, aqui não fez, só no Maranhão porque aqui ele dá um cacho
pequeno, no Maranhão tem aquelas palmeironas grande e muitos
cacho bons. Ela fazia o óleo. É bom para fritar o peixe, o bolo. Nós
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come arroz com cuxá53, com caruru que é o quiabo”. (Morador,
jan/2013)
Um aspecto cultural muito interessante e que mereceria uma etnografia é a prática
ainda presente das trocas de alimento, principalmente da caça. Esse fato social
denota um nível alto de solidariedade nas relações entre os moradores que essas
trocas simétricas parecem reforçar.
“Tem alguma caça e só como tatu. Eles matam veado e me dão
um pedaço. Há essa troca de carne por aqui”. (Morador, jan/2013)

Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.8/01 - Cozinha ampliada na casa do INCRA e detalhes do fogão e dos
fornos tradicionais, além do artesanato utilitário (peneira e abano).
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Assim como em Nova Conquista II, em Três Irmãos também persistem práticas
culturais relacionadas a uma tradição de agricultura familiar que são preservadas e
transmitidas para as novas gerações. Estão ainda em uso as técnicas de construção
com barro na elevação de paredes das casas, na construção dos fogões e dos fornos
a lenha, além das técnicas simples de plantio e de beneficiamento da farinha de
mandioca. A (Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.8/01), acima, registra a prática de três técnicas de
cozimento com o uso de dois tipos de forno e de um fogão a lenha (Foto
7.4.3.1.5.4.5.5.8/02). Outro detalhe relevante é a presença de artesanato utilitário,
53

Também conhecido como caruru-azedo (Hibiscus sabdariffa)

VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 221
Revisão: 0

como a peneira de taquara, para abanar o arroz e o abanador de fogão feito com folha
de babaçu e no formato triangular, típico dos abanadores maranhenses.

Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.8/02 – Fogão a lenha.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

As festas são muito raras. Há registro de festas de santo, ou seja, a festa do
padroeiro, que é São João Batista e não tem data fixa, porque o padre tem uma
agenda muito cheia e quando pode visitar a comunidade é que se faz a festa. Há
registro também da Festa de Santa Luzia, no dia 13 de dezembro, que já aconteceu
duas vezes, quando realizaram leilão de assados.
“Quando tinha as 400 pessoas tinha festa e o presidente era
outro. Tinha a festa de Santa Luzia, tinha leilão com assados. Era
em 13 de dezembro, só fez duas vez a festa”. (Morador, jan/2013)
“As festas são da Igreja católica (Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.8/03) e o
santo padroeiro é São João. Sempre o padre não vem fazer
porque está ocupado sempre. A gente não faz a festa no dia
porque tem mais santo do que padre. Quando dá certo aí a gente
faz a festa”. (Moradora, jan/2013)
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Foto 7.4.3.1.5.4.5.5.8/03 – Igreja da nucleação.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

As raras festividades com danças e grupos de músicos são organizadas pela
Associação para arrecadar dinheiro ou para comemorar algum aniversário ou
batizado. Esses eventos sociais e as festas religiosas realizam-se no barracão
comunitário e, no passado, quando era maior o número de habitantes, essas festas
ocorriam com mais frequência.
“A festa aqui é bem pouco porque o pessoal saiu tudo. Agora fica
difícil. Eu fazia lá no Maranhão. Agora aqui é difícil porque o povo
vem de longe e bebe e começa brigar e matar na festa. Já teve
aqui umas três festas, quando não é a que eu faço, o presidente
faz. Mas só vem o pessoal dele. A minha brincadeira é festa de
Igreja. Nós somos católicos, aqui tem os crentes e é tudo
misturado. Não faço festa de dança, faço festa de igreja ai mato
um boi e os meninos vem tudo da rua. É a festa de São João
Batista que é o padroeiro. É festa com pouca gente, trás uma
cerveja, guaraná”. (Morador – jan/2013)
Outro aspecto cultural que persiste é o costume que os netos e bisnetos têm de
chamar o patriarca e a matriarca, respectivamente de pai e mãe. Uma pesquisa mais
detalhada poderá desvendar se esse é um padrão recorrente de origem maranhense
ou uma simples particularidade dessa grande família pioneira.
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7.4.3.1.5.4.5.5.9 Relações com o ambiente e em especial com os recursos
hídricos
Aparentemente há uma consciência de preservação e proteção do meio ambiente da
área de ocupação. Os mananciais que fornecem a água consumida são protegidos e
as cacimbas estão sempre limpas e cuidadas pelos seus usuários. A proibição do
corte de árvores pelo madeireiro é um exemplo que denota uma forma de proteção
dos mananciais e dos recursos vegetais da área.

7.4.3.1.5.4.6 Fichas das Vistorias realizadas nas Nucleações do Compartimento 4
Apresentam-se, a seguir, as Fichas das Vistorias realizadas em todas as nucleações
integrantes do Compartimento 4.
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ILHA DA GOYANA

Município: Itaituba

Data: 03/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Tapajós
Acesso por terra: Não há. Acesso à ilha apenas com barcos
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 581474 e N: 9509723

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido
Nº de casas: 4 casas
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3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Campo de futebol
1 Salão para festas
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente pesca (4 pescadores)
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Grupo familiar residente nas casas
Habitam a ilha há 37 anos
Registros de malária e dengue
Foram encontradas machadinhas indígenas na ilha
Não há rede de energia elétrica. Utilização de geradores de energia
Água do Rio Tapajós
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Vista da ilha.

Foto 2: Ilha da Goyana.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 3: Habitação.

Foto 4: Habitação.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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NOVA CALIFÓRNIA

Município: Itaituba

Data: 29/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial
Acesso por terra: BR-230. Acesso Km 42
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 572310 e N: 9527243

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 2 ruas
Nº de casas: 178 casas

3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Campo de futebol
1 Salão de festas
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental completo
1 Igreja Católica
3 Igrejas Evangélicas
1 orelhão
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente gado e agricultura familiar (farinha de mandioca, feijão, melancia)
Poucos no garimpo
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Não possui rede de energia elétrica. Energia por meio de geradores individuais
Água de poço / cacimba
O projeto do INCRA foi para 48 casas, em 1998. Antes havia 5 casas no local
Utilizam o posto de saúde de Boa Vista/Km 28
Comunidade no limite do Parque Nacional. IBAMA presente
Associação dos Produtores Rurais de Nova Califórnia. Presidente: Manuel Barros de Alencar
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Igreja evangélica.

Foto 2:Habitação e rua.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 3:Habitação.

Foto 4: Escola

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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NOVA CANAÃ – SÃO VICENTE

Município: Itaituba

Data: 29/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Tapajós
Acesso por terra: BR-230
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 583960 e N: 9516791

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 2 ruas
Nº de casas: 38 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Barracão (desativado)
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental fechada
1 Igreja Assembleia de Deus
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5. COMÉRCIO E SERVIÇO
1 Secos e molhados
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente pesca
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Não tem energia elétrica
1 Agente de saúde comunitário
Água de nascente
Pouca malária
As crianças estudam em Boa Vista/Km 28
Colônia de pesca. Presidente: João da Mata
Associação dos pescadores. Presidente: Manuel do Peixe
Sinal de celular
Artesanato de colher de pau
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Habitações.

Foto 2: Habitações.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 3: Vista da nucleação para o rio Tapajós.

Foto 4: Habitação na margem do rio.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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NOVA CONQUISTA I

Município: Itaituba

Data: 29/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial:
Acesso por terra: BR-230. Acesso pelo ramal no Km 42
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 574470,8 e N: 9520310

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 1 rua
Nº de casas: 60 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Campo de futebol
1 Salão de festas
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1 Cozinha comunitária
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental até a 4ª série
1 Igreja Evangélica
1 Igreja Católica
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
3 Secos e molhados
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura familiar (farinha de mandioca, milho, feijão)
Funcionários em fazendas próximas
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Energia por meio de geradores individuais
Assentados em 2000
Água de poço/cacimba ruim (salobra)
Presidente da comunidade: Raimundo
Associação de moradores. Presidente: Elias
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Nucleação.

Foto 2: Secos e molhados.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 3: Vicinal da nucleação.

Foto 4: Habitações.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 236
Revisão: 0

NOVA CONQUISTA II

Município: Itaituba

Data: 29/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial
Acesso por terra: BR-230. Acesso pelo ramal no Km 42
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 581199 e N: 9520419

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 1 rua. Demais casas espalhadas
Nº de casas: 27 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Barracão comunitário
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental até a 4ª série
1 Igreja Evangélica
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
1 Bodega
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura familiar (farinha de mandioca, feijão, milho e arroz)
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Não possui energia elétrica
1 Agente de saúde
Água de poço/cacimba.
Presidente da comunidade e delegada sindical: Sra. Vilani
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Escola.

Foto 2: Barracão comunitário.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 3: Habitação.

Foto 4: Nucleação.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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TRÊS IRMÃOS

Município: Itaituba

Data: 29/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial:
Acesso por terra: BR-230. Acesso pelo ramal no Km 42
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 575466 e N: 9522395

1. CROQUI

2 PORTE
Número de ruas: 1 rua.
Nº de casas: 9 casas
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3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Barracão
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental
1 Igreja Católica
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente agricultura familiar (farinha de mandioca e arroz)
Pecuária
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Não possui energia elétrica
Água de poço/cacimba
Para pequenas compras utilizam nucleações próximas
Associação comunitária. Presidente: Raimundo Félix
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Habitações.

Foto 2: Barracão da escola.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 3: Igreja.

Foto 4: Habitação.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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VILA BRAGA

Município: Itaituba

Data: 03/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Tapajós
Acesso por terra: Não há para veículos. Há um estreito caminho (trilha) pela mata
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 580162 e N: 9511220

1 CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: Não há arruamento definido.
Nº de casas: 7 casas
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
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4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente pesca
Alguma farinha para venda
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA

8. OBSERVAÇÃO GERAL
Não há energia elétrica
Água de grota
Locais de pesca: No verão Itaituba a Pimental. No inverno Itaituba a Aveiro
Peixes: Pescada, jaraqui, pacu, tambaqui, filhote, branquinha e jaú predominantemente
Existência de cemitério antigo (túmulos do início séc. XX)
Local já foi ponto de extração da seringa e porto para as atividades da seringa
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Vista da nucleação a partir do rio
Tapajós.

Foto 2: Habitação.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Foto 3: Morador aponta a seringueira.

Foto 4: Vista de barco utilizado para pesca.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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VILA RAYOL

Município: Trairão Itaituba

Data: 03/12/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Tapajós
Acesso por terra: Acesso pela BR-230
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 581119 e N: 9507041

1. CROQUI

2. PORTE
Número de ruas: 3 ruas
Nº de casas: 30 casas (4 desocupadas)
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Barracão comunitário
1 Campo de futebol
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental até a 4ª série
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1 Igreja Católica
1 Igreja Cristã do Brasil
5. COMÉRCIO E SERVIÇO
6. ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Diversificada: Aposentados, 7 pescadores, agricultura de subsistência, barqueiros, funcionários públicos.
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Energia de geradores individuais
Local do Festival da Galinha Caipira
Porto e embarque para São Luiz do Tapajós
Local da lenda da Pedra da Menina
Associação comunitária de Vila Rayol
Não há comunicação por telefone nem rádio, para comunicação apenas recados das pessoas
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Escola.

Foto 2: Nucleação.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 3: Barracão da festa da Galinha Caipira.

Foto 4: Porto da nucleação.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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7.4.3.1.5.5 Compartimento 5 – Zona de Colonização da Transamazônica Norte
(Itaituba)
O Compartimento 5 - Zona de Colonização da Transamazônica Norte compreende um
conjunto de 02 nucleações e a sede municipal de Itaituba (Quadro 7.4.3.1.5.5/01). A
nucleação de Boa Vista, também conhecida por Quilômetro 28, está disposta ao longo
da Rodovia Federal Transamazônica- BR-230 e a nucleação de Curral Redondo ou
São João Batista I está localizada ao longo da estrada para Barreiras com acesso no
quilômetro 5 da BR-230. A sede municipal de Itaituba, como já visto, foi tratada em
capítulo específico.
Quadro 7.4.3.1.5.5/01 – Nucleações do Compartimento 5- Zona de Colonização da
Transamazônica Norte (Itaituba).
Nucleação

Município

Área de Influência

Boa Vista

Itaituba

AID

Curral Redondo

Itaituba

AID

Itaituba (sede)

Itaituba

AID

Essas localidades ocupam parte da Gleba Arraia, área de terras devolutas
discriminadas pelo INCRA para os projetos de assentamento. No Plano Diretor de
Itaituba essas áreas estão definidas na Macrozona de Consolidação como área
produtiva, já a sede municipal está compreendida pela Macrozona de Estruturação
Urbana, mas no momento da pesquisa não havia uma regra definida do uso e
ocupação desse solo municipal. Vale ressaltar que o Compartimento 5 contém
integralmente a área destinada para o Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS
São João Batista.
A construção da BR-230, como já mencionado, foi iniciada e concluída 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, foi
incentivada a colonização agrícola e agropecuária em algumas áreas da região.
Durante as décadas de 1980 e 1990 praticamente não houve manutenção da estrada
o que a tornou intransitável na estação das chuvas pelos atoleiros, buracos e
precariedade das pontes de madeira e, na estação da seca, a poeira torna inviável a
trafegabilidade na rodovia.
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7.4.3.1.5.5.1 Caracterização geral das localidades do compartimento
As nucleações do eixo Zona de Colonização da Transamazônica Norte, segundo
informações disponíveis, surgiram logo após a construção da Transamazônica. Boa
Vista ou Quilômetro 28 surgiu no final dos anos de 1970 no contexto do projeto de
colonização do INCRA. Mas essa área nos anos de 1950 fazia parte de uma intrincada
rede de caminhos por onde se escoava a produção dos seringais dessa região.
Segundo informações obtidas em entrevistas no núcleo de Vila Braga, havia um patrão
da borracha que morava na localidade de Tajaquara, que hoje está em terras da
nucleação de Boa Vista, onde havia um ponto de parada para o descanso das tropas
de burros perto do rio Tapajós. Na década de 1990 é construída a planta industrial da
fábrica de cimento ACAIMA, hoje chamada de ITACIMPSA, que emprega muitos
moradores dessa nucleação que também oferece serviços demandados pela indústria
e funcionários.
O surgimento da nucleação do Curral Redondo é mais recente e está relacionado, por
um lado, pela existência de um garimpo na área e, por outro, pelas ações do
movimento social que nos finais dos anos de 1990 ocupou, a partir da estrada para
Barreiras, muitas áreas dessa região de Itaituba.
Uma caracterização geral das nucleações da Zona de Colonização da
Transamazônica Norte aponta para a tendência de expansão urbana da nucleação de
Boa Vista, apesar da precariedade da infraestrutura local. Indica a tendência de
consolidação da pecuária como atividade predominante nas grandes fazendas do
entorno da nucleação de Curral Redondo, mas sugere também que a agricultura
familiar pode se expandir desde que os incentivos tecnológicos e financeiros sejam
disponibilizados.
O cenário atual das condições da infraestrutura básica, dos serviços e das atividades
comerciais das nucleações da Zona de Colonização da Transamazônica Norte é muito
precário e torna-se mais crítico pela ausência de políticas públicas eficientes para a
educação, saúde, saneamento ambiental entre outros.
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7.4.3.1.5.5.2 População, infraestrutura, serviços e atividades comerciais
presentes em cada localidade
Para uma caracterização dos núcleos populacionais da Zona de Colonização da
Transamazônica Norte foi organizado o quadro síntese, Quadro 7.4.3.1.5.5.2/01, que
apresenta alguns aspectos obtidos nos levantamentos de campo, como o número de
residências e região de origem da população, algumas condições da infraestrutura e
dos serviços e das atividades econômicas presentes em cada localidade. Este quadro
não contempla a sede municipal de Itaituba, já analisada no item 7.4.3.1.4
anteriormente apresentado
.

VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 251
Revisão: 0

Quadro 7.4.3.1.5.5.2/01 – Quadro Síntese – Aspectos da população, infraestrutura, serviços e atividades econômicas.
Aspectos da População
Região
Origem

Nucleação

Boa Vista

Curral Redondo

PA (Médio
Tapajós)
NE (MA, CE,
PI)

NE (PI, MA)

Nº casas

200

50

Infraestrutura
Água

Rio e
poço

Poço

Energia

Sim

Sim

Saneamento

Fossa

Fossa

Serviços
Telefonia

Educação54

Saúde55

EMEFc

Centro
de
Referên
cia de
Saúde

05 secos e
molhados, 02 bares,
01 restaurante, 02
matadouros, 01
posto de gasolina,
01 borracharia

ACS

01 secos &
molhados e
restaurante

Celular
Tel fixo

Celular

EMEF

Atividades
Econômicas

Estabelecimentos de
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FONTE: Roteiros de pesquisa expedita e roteiros de pesquisa qualitativa (nov. e dez. de 2012 e jan de 2013).
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EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental até a 5 ª série. EMEFc – Escola Municipal de Ensino Fundamental completo (até a 8 ª série) EMEIFc- Escola Municipal de Ensino Infantil
e Fundamental até 8ª série. EEEM – Escola Estadual de Ensino Médio.
55
ACS – agente comunitário de saúde.

VOLUME18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 252
Revisão: 0

O primeiro aspecto analisado diz respeito à origem dos moradores das nucleações.
Como já descrito anteriormente, a região foi colonizada após a abertura da BR-230 e a
nucleação de Boa Vista recebeu famílias migrantes do nordeste, mas o fracasso dessa
iniciativa levou à concentração de terras por fazendas de criação de gado e o núcleo
urbano foi transformado em área de moradia de funcionários e prestadores de serviço
para a indústria de cimento instalada nas suas imediações.
A nucleação de Curral Redondo também foi inicialmente ocupada por nordestinos que
exploraram as áreas de garimpos recentemente fechadas e também foi palco de
ocupações recentes de terras devolutas, posteriormente integradas no programa de
colonização do INCRA. Observa-se que a pecuária e a agricultura familiar são as
atividades que vieram moldar as características econômicas dessa nucleação, onde a
maioria da população é originária do nordeste brasileiro.
Com relação ao tamanho das nucleações, observa-se que Boa Vista se destaca por
ser a localidade mais populosa do Compartimento 5, com cerca de 1.200 moradores
que ocupam cerca de 200 moradias fixas, já que há um fluxo constante de famílias
vinculadas à indústria de cimento, que moram algum tempo na nucleação e saem logo
que termina o contrato temporário das empresas terceirizadas com a indústria de
cimento. Nos últimos anos observa-se a expansão e consolidação urbana dessa
nucleação, onde novas moradias estão sendo construídas e novas alternativas
econômicas estão sendo implantadas, como os eventos futebolísticos que têm
movimentado a economia local. A nucleação de Curral Redondo com cerca de 50
moradias apresenta uma dinâmica própria, onde a relação com a terra ocupada pelos
agricultores familiares tem consolidado a permanência das famílias e evitado o fluxo
para a cidade.
O segundo aspecto apresentado pelo quadro-síntese diz respeito à infraestrutura das
nucleações e uma primeira observação se refere ao abastecimento de água,
principalmente da nucleação de Boa Vista onde o abastecimento é crítico pela falta de
qualquer tratamento, já que é feito diretamente no rio Tapajós ou nos poços abertos
pelos moradores para obter a água de beber. O mesmo recurso é encontrado na
nucleação de Curral Redondo, onde é predominante o uso de poços abertos pelos
próprios agricultores e onde não há também nenhuma forma de tratamento da água
consumida. Vale destacar que em Boa Vista a água coletada no rio Tapajós está
poluída pela indústria de cimento, o que interfere nos hábitos tradicionais de uso do rio
como local de banho e de lazer. Observa-se, também, que não há nenhuma rede de
esgotos na região da Zona de Colonização da Transamazônica Norte. Nas nucleações
predomina o sistema de fossa rudimentar, presente na maioria das residências.
O serviço de energia elétrica convencional atende as duas nucleação do
Compartimento 5,sendo considerado pouco eficiente em função dos constantes cortes
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de energia que ocorrem quase diariamente. Os serviços de telefonia são também
precários e apenas a nucleação de Boa Vista dispõe de rede fixa e de um orelhão
comunitário, mas apresentam um serviço deficiente e uma manutenção quase
inexistente, a ponto de muitos moradores desligaram a rede fixa de suas residências.
A mesma ineficiência é registrada pela cobertura do celular nas duas nucleações.
Os serviços públicos de educação e saúde estão presentes nas duas localidades, mas
a qualidade desses serviços é considerada precária e desqualificada. Apenas a escola
de Boa Vista oferece o ensino fundamental completo que também atende a demanda
de várias nucleações dessa região da Transamazônica. O ensino infantil oferecido por
essa escola é recente e as instalações são precárias, onde os alunos são atendidos
em área aberta. Há uma demanda reprimida nessa região para o ensino médio que
não é oferecido pela Secretaria Estadual de Educação e os movimentos
reivindicatórios, encabeçados pela população de Boa Vista, ainda não surtiram efeito
apesar do apoio de lideranças políticas dessa região do Estado do Pará. A escola da
nucleação de Curral Redondo apenas oferece as primeiras séries do ensino
fundamental e a demanda para sua complementação é encaminhada para as escolas
da periferia da cidade de Itaituba.
A nucleação de Boa Vista dispõe de um centro de referência de saúde que atende
toda a demanda de 13 nucleações dessa área da BR-230. 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 dessa e
das outras nucleações vizinhas e muito menos dos acidentes que ocorrem ao longo da
BR-230. Nessa unidade de saúde há um atendimento médico, que ocorre uma vez por
semana, mas atende uma cota insuficiente de apenas 20 pacientes. Na nucleação de
Curral Redondo o serviço de saúde se resume apenas ao Agente Comunitário de
Saúde–ACS, que não tem formação básica que possa ser aplicada no mais simples
atendimento preventivo de saúde. Devido a essa situação, a população do
Compartimento 5 recorre diretamente aos serviços de saúde oferecidos na cidade de
Itaituba.
Os serviços e comércio estão concentrados principalmente na nucleação de Boa Vista
onde existem mercearias, posto de gasolina, borracharia e restaurante e até dois
matadouros que oferecem serviços de açougue para a população local. Muitos desses
serviços estão direcionados aos usuários da BR-230, mas devido à expansão urbana
registrada já são considerados insuficientes e, apesar do alto preço do transporte
coletivo, muitos moradores fazem suas compras na cidade de Itaituba. Em menor
escala, a mesma situação é observada na nucleação de Curral Redondo que dispõe
apenas de um estabelecimento comercial que também, eventualmente, oferece
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refeição, principalmente do cozido chamado de ‘panelada’, uma espécie de
dobradinha com adaptações influenciadas pela culinária nordestina.
O último aspecto refere-se àquelas atividades econômicas de cada nucleação, que
vêm caracterizar sua função na economia do eixo Zona de Colonização da
Transamazônica Norte. Em termos gerais, a economia da nucleação do Curral
Redondo é essencialmente voltada para o setor primário, ou seja, baseada na
agricultura familiar, na pecuária de corte e na prestação de serviços como diaristas
rurais. Vale destacar que a agricultura familiar é a atividade principal, cuja produção é
direcionada ao mercado de Itaituba, principalmente a farinha de mandioca beneficiada
nessa localidade.
A nucleação de Boa Vista apresenta uma economia diversificada onde pesa o papel
da indústria de cimento ITACIMPASA que oferece alguns empregos diretos na fábrica,
sendo que a maioria dos cargos é ocupada por moradores do condomínio exclusivo da
indústria ou de moradores de Itaituba, que pouco influencia a economia da nucleação.
Os empregos indiretos são as ocupações oferecidas pelas empresas terceirizadas que
empregam pessoas vindas de outras regiões do Pará e que residem temporariamente
na nucleação. Vale destacar que uma parte substancial da renda da nucleação de Boa
Vista está relacionada aos empregos públicos, aposentadorias, garimpo e serviços de
diaristas na agropecuária e, recentemente, nos serviços relacionados à construção
civil.
A nucleação de Curral Redondo apresenta uma economia sustentada principalmente
pela agricultura familiar, caracterizada por uma produção agrícola dependente de
técnica tradicional e carente de assistência, insumos e maquinários que poderiam
ampliar sua produção. Essa situação tem provocado a ocupação de área de cultivo
para a ampliação dos pastos, onde a pecuária de corte está cada vez mais se
apresentando como uma tendência da economia local. Alguma renda pode ser obtida
com serviços de diaristas nas fazendas ou nas atividades de garimpo que ainda
ocorrem nessa região de Itaituba.
7.4.3.1.5.5.3 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 da Zona de
Colonização da Transamazônica Norte refletem a história de formação das
nucleações, por um lado pela continuidade do modo de vida tradicional dos
agricultores familiares originários do nordeste brasileiro, que formaram a nucleação de
Curral Redondo, por outro pela consolidação de um modo de vida urbano que vem
caracterizando a dinâmica socioeconômica da nucleação de Boa Vista, que apresenta
uma tendência em se transformar em um típico bairro urbano de periferia da cidade de
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Itaituba (embora afastado), onde as características rurais estão sendo pouco a pouco
diluídas.
No núcleo de Boa Vista o rio já não é mais uma referência que, no passado, orientou e
garantiu a reprodução do modo de vida da população originária da área. O
distanciamento provocado pela formação do núcleo populacional nas margens da BR230, aliado à concentração de terras pelas fazendas que ocuparam as áreas mais
planas beira rio e a consequente expulsão dos moradores ribeirinhos, veio transformar
a relação com o rio, o que foi potencializado pelas interferências ambientais
provocadas pela poluição da indústria de cimento. Assim o modo de vida ribeirinho,
que no passado estava vinculado à atividade de pesca e adequado às atividades da
extração da borracha nos seringais da região, desapareceu e os usos do rio como
local de pesca, de banho e de lazer vão sendo restringidos paulatinamente.
Na área do núcleo do Curral Redondo, caracterizada pela agricultura familiar, a terra é
ainda a referência principal para a reprodução do modo de vida tradicional trazido
pelos migrantes das suas áreas de origem. Por ser um sistema tradicional de
produção agrícola, com ampla difusão por todo o país, encontrou nessa região do
Médio Tapajós as condições necessárias para sua reprodução. A relação com a terra
é fundamental para esse conjunto de famílias migrantes e foi essa referência que
mobilizou a ocupação dessa área de terras devolutas, posteriormente organizada pelo
projeto de assentamento do INCRA.
7.4.3.1.5.5.4 Relações de dependência com os núcleos urbanos
A conectividade com os centros estruturados, principalmente com a cidade de Itaituba,
ocorre com a acessibilidade estabelecida pela rodovia BR-230. Essa dependência que
também abrange a nucleação do Curral Redondo é o que determina o
desenvolvimento e a dinâmica atual do Compartimento 5 - Zona de Colonização da
Transamazônica Norte. Essa conectividade faz com que as nucleações ampliem as
opções para compra e venda de produtos da agropecuária, como também para a
obtenção dos serviços de saúde e educação que são precários nessa área do
município de Itaituba.
7.4.3.1.5.5.5 Caracterização da nucleação Boa Vista/Km 28 a partir de Pesquisa
Qualitativa Amostral
A partir das entrevistas realizadas e seguindo os critérios estabelecidos para
selecionar a nucleação a ser apresentada, critérios esses já relacionados
anteriormente, Boa Vista foi escolhida por ter maior porte, por apresentar atividades
diversificadas, por exercer a função de apoio à indústria de cimento ITACIMPASA e
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aos usuários da BR-230 e por ser local de referência de saúde para várias nucleações
da região.
A caracterização de Boa Vista apresentada a seguir partiu, como nos demais casos já
vistos, 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.
7.4.3.1.5.5.5.1 Boa Vista/Km 28
A nucleação de Boa Vista/Km 28, ou simplesmente “Quilômetro 28”, como é mais
conhecida pela população da região, está localizada a vinte e oito quilômetros da
cidade de Itaituba, às margens da BR-230 - Rodovia Transamazônica, que apresenta
péssimas condições de trafegabilidade, principalmente no inverno, quando as chuvas
transformam a rodovia num grande lamaçal. A BR-230 é o principal acesso rodoviário
à nucleação, mas o rio Tapajós, localizado a cerca de um quilômetro da nucleação, é
um acesso muito usado pelos moradores de nucleações vizinhas que procuram alguns
serviços no Km 28.

Figura 7.4.3.1.5.5.5.1/01 – Croqui da nucleação.

O território que conforma a comunidade de Boa Vista abrange os domicílios
localizados desde o quilômetro 17 até o quilômetro 34 da BR-230.
“Aqui é Boa Vista do Quilômetro 28. Ela começa no quilômetro 17
e vai até o quilômetro 34. Não tem casa em toda essa extensão,
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mas no 34 tem a última casa que faz parte da comunidade.” (ACS,
jan/2013)
A área de ocupação de Boa Vista/Km 28 é definida pelo Macrozoneamento Municipal
do Plano Diretor de Itaituba como Macrozona de Consolidação, onde não estão
definidas as regras de uso do solo, e está vizinha às áreas de ocupação de
assentamentos recentes e no entorno da região onde estão localizados os PA
Miritituba e Ypiranga e os PDS Cocalino, PDS São João Batista e PDS Pimental.
A nucleação de Boa Vista/Km 28 (Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/01 e Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/02)
compreende uma população de cerca de 1.200 pessoas e corresponde
aproximadamente a uma faixa de 200 famílias fixas, já que se observa um fluxo de
famílias devido aos empregos terceirizados que existem na área.

Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/01 - Vista da nucleação
de Boa Vista.

Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/02 - Vista da nucleação
de Boa Vista.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Na área urbanizada é estimada uma população aproximada de 1.000 pessoas que
habitam cerca de 150 residências predominantemente construídas em madeira,
alvenaria ou num misto de madeira e alvenaria. Essa estrutura urbana apresenta um
traçado definido por duas ruas que margeiam o leito da BR-230 (Foto
7.4.3.1.5.5.5.1/03 e Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/04), onde estão também estabelecidos os
equipamentos públicos e os estabelecimentos comerciais.
“Aqui temos uma faixa de 200 famílias, fora aquelas que vêm e
passam um tempo trabalhando na empresa terceirizada e vão
embora de novo. É uma comunidade grande e a gente está
colocando os residentes fixos que são 200 famílias. Porque tem
aqueles que têm uma chácara, uma fazenda, tem aqueles que
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vêm de fora para trabalhar na ITACIMPASA56 ali, vem por uma
empreiteira e passam um tempo e vão embora de novo. Esse não
é fixo. Tem esse povo que mora aqui, mas tem gente para dentro
também.” (ACS, jan/2013)
A comunidade dispõe de 12 estabelecimentos comerciais - 05 secos & molhados, 01
posto de gasolina, 02 bares/lanchonetes e 01 restaurante, 01 borracharia e 02
matadouros.

Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/03 - Vista da nucleação e
arruamento à beira da BR-230.

Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/04 - Vista da nucleação e
arruamento à beira da BR-230.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

“Pois é, a Transamazônica de 85 para cá, depois que chegou a
energia, desenvolveu um pouco, porque já apareceu o comércio,
as coisas e agora já não é preciso ir na cidade porque aqui já
encontra. A gente vai na cidade porque encontra mais barato por
lá .” (Moradora, jan/2013)
A nucleação também dispõe de 02 matadouros que atendem ao público local com o
serviço de açougue e de uma borracharia que atende 24 horas por dia e é muito
procurada devido às péssimas condições de trafegabilidade da BR-230.
“Tem borracharia, esse comércio aqui e aquele lá na casa
amarela aí tem o Almeida que está maiorzinho que eles botaram
56

ITACIMPASA é o nome atual da CAIMA, fábrica de cimento do Grupo João Santos instalada nas
imediações do quilômetro 28 da BR 230.
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esse ano e antes daqui ali na descida tem uma lanchonete. Lá no
Almeida tem um restaurante. Aqui atende os caminhoneiros que
vai para Jacareacanga, que vai para o Apuí.” (ACS, jan/2013)
Boa Vista é servida por três igrejas cristãs, a Católica, a Assembleia de Deus e a
Adventista, que está construindo seu templo.
“Aqui tem igreja católica, Nossa Senhora de Fátima, a Assembleia
de Deus a maior aqui, a Adventista só que eles ainda vão
construir ali naquela área que eles conseguiram o material para
construir. E a gente tem Testemunhas de Jeová que é dentro da
ITACIMPASA e eles fazem trabalho aqui. A maioria se considera
católico, mas os praticantes mesmo são poucos. Depois da
católica tem a Assembleia de Deus, depois vem a Adventista. O
padre católico vem uma vez por mês, mas a gente mantém a
celebração durante a semana, na terça, quinta e domingo. O
padre faz a missa, batizado, casamento, faz crisma, faz primeira
eucaristia. A Assembleia tem culto no domingo, na sexta e na
terça feira também.“ (ACS, jan/2013)
A principal festividade religiosa da localidade é promovida pela Igreja católica, quando
da comemoração do dia da padroeira, Nossa Senhora de Fátima, em 13 de maio.
“O dia de Nossa Senhora de Fátima a gente faz uma
programação, mas não faz festa social, é só aquela programação
religiosa. A gente trabalha com novena. Aqui não tem a tradição
de São João e nem tem arraial.“ (ACS, jan/2013)
A nucleação dispõe de dois campos de futebol, um deles particular, áreas de lazer
muito usadas pela população. Entre maio e junho o Km 28 sedia a Copa Rural da qual
participam várias nucleações da região; o evento é organizado pela TV Bandeirantes.
Em setembro passado o Km 28 sediou o Super Torneio, evento promovido pela TV
Marajoara, que utilizou os dois campos de futebol.
O Quilômetro 28 não dispõe de um barracão comunitário para uso social e quando
acontece algum evento é utilizado o espaço da escola, tanto para celebrações
religiosas como para festividades de cunho social. A Assembleia de Deus utiliza para
suas celebrações um galpão próprio. Há um espaço social chamado de Tamburelo
(Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/05) que é particular e tem a função de um clube social, onde
mensalmente os seus proprietários organizam alguma atividade para o público local e
para os visitantes.
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“A comunidade não tem barracão. Utiliza quando tem celebração
a escola ou quando a igreja vai fazer algum evento, a igreja
também não tem barracão. A Assembleia já tem uma estrutura,
um galpão e eles fazem lá. O Tamburelo é particular e é usado
para festa. A família que cuida de lá é daqui e quando tem
vontade eles fazem alguma festa lá.” (ACS, jan/2013)

Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/05 – Salão particular usado para festas e eventos.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Uma vez que o rio Tapajós está sendo pouco procurado como área de lazer devido à
poluição provocada pela extração mineral, sobram poucas opções de lazer para os
moradores. A cachoeira com o lago anexo era uma opção, mas foi recentemente
transformada em balneário particular.
“Agora a gente tem ali uma cachoeirinha e uma lagoa. Aí o
pessoal utilizava lá, agora está meio particular porque o pessoal
fez um balneário, agora fizeram um bar. Vem muita gente da
cidade. Aqui tem como fazer trilhas, mas não tem nada aqui.”
(ACS, jan/2013)
A comunidade dispõe de um centro de saúde de referência (Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/06)
que atende também outras nucleações dessa região da BR-230, assim como de uma
escola pública de ensino fundamental. Avaliam os moradores que os equipamentos
públicos precisam de melhorias na infraestrutura e de ampliação do corpo técnico para
poderem atender satisfatoriamente a demanda local de educação e de serviços de
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saúde, principalmente das comunidades agregadas e dos usuários acidentados na
BR-230.

Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/06 – Posto de saúde e Igreja N. S. de Fátima.
FONTE: CNEC WorleyParsons.

No espaço urbanizado os terrenos estão sendo ocupados por novas construções
(Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/07). Alguns entrevistados se preocupam com a falta de
planejamento dessa expansão urbana, tendo em vista a expectativa de crescimento
dinamizado pelas obras presentes e as futuras previstas para a região. Avaliam que a
nucleação de Boa Vista/Km 28 não está preparada para essa expansão, pois possui
uma infraestrutura básica precária e é carente de equipamentos públicos eficientes.
Apesar dessas condições de urbanização, a nucleação está em franca ampliação e
esse crescimento está relacionado à indústria de cimento ITACIMPASA, que explora
as reservas de calcário57 da área e emprega muitos moradores.
57

A Formação Itaituba faz parte do Grupo Tapajós que representa o último ciclo transgressivo-regressivo
do Paleozoico da Bacia Sedimentar do Amazonas e é uma sequência cíclica composta de vários litotipos
como calcários com alto conteúdo de bioclástos marinhos, dolomitas, folhelhos, siltitos, arenitos e
evaporitos. Ela tem sido objeto de investigações, principalmente pela Petrobras, em função de poder
funcionar como selante dos voláteis aprisionados nos arenitos da Formação Monte Alegre e por
apresentar ocorrência de óleo (ALMEIDA, S.H.M., et ali, 2007)
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Foto 7.4.3.1.5.5.5.1/07 - Novas construções à beira da BR-230.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

O fluxo contínuo na BR-230, provocado pelos ônibus que transportam os funcionários
da indústria e, principalmente, pelos caminhões que transportam o minério extraído
para ser beneficiado, tem contribuído para o desgaste da estrada que não é asfaltada
nem cuidada pelo DNIT. A poeira levantada por esse tráfego é a principal reclamação
dos moradores, principalmente no verão, quando as chuvas são escassas. Essa
poluição levou à mobilização da comunidade que, buscando diminuir a poeira,
construiu lombadas para reduzir a velocidade dos caminhões e de outros veículos que
por ali trafegam.
“Aqui mesmo nós temos um sofrimento muito grande por causa da
poeira. O senhor não faz uma ideia do que é isso. Aqui tem dia
que a gente não enxerga o outro lado da estrada. Aí fizeram uma
lombada, ai veio esse negócio do DNIT e muita gente não
gostaram, esse pessoal da CAIMA não gostaram. A CAIMA não
faz nada pelo 28, mas usa o 28 direto e as estrada ficam tudo ...
você sabe como está a estrada ai para baixo, tudo cheio de
buraco. Você precisa ver como o pessoal reclama dessa estrada.
Nós temos ali um carrinho e você precisa ver como ele está
acabado por causa dessa estrada. Ai quando eles ganham
(políticos) esquecem tudo e nós ficamos aqui comendo poeira
direto. Sou louca para ir embora pra Itaituba, mas não tenho
vontade de sair daqui e já disse para o meu filho só deixa eu sair
daqui só no paletó de madeira que é o caixão, porque não tenho
vontade de sair.” (Moradora, jan/2013)
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7.4.3.1.5.5.5.1.1 Histórico de Formação
As entrevistas não registraram nenhuma memória de ocupação indígena histórica na
área, mas os estudos recentes desenvolvidos no âmbito do EIA/RIMA do asfaltamento
da BR-230 registraram a existência de um sítio arqueológico de ocupação indígena no
quilômetro 28, denominado sítio Alvorada. A presença de uma grande área de Terra
Preta Arqueológica – TPA indica uma ocupação contínua por uma população de
agricultores. O trecho apresentado abaixo descreve alguns aspectos das evidências
coletadas pelos estudos arqueológicos.
“Utilizando uma escala local, apresento alguns dados sobre o
estudo do sítio Alvorada, cuja indústria cerâmica foi investigada no
âmbito de uma pesquisa acadêmica desenvolvida no ano de 2010
(Martins 2010). Trata-se de um sítio habitação com TPA localizado
no município de Itaituba, e situado a 15 km da margem direita do
rio Tapajós. Este sítio foi registrado na AID da rodovia BR-230
sendo escavado no ano de 2008, no âmbito do Programa de
Arqueologia anteriormente citado (Schaan 2009). Localiza-se no
km 28 da rodovia e foi seccionado pela abertura da mesma na
década de 1970, ocasionando grande impacto aos depósitos
arqueológicos. Atualmente, a área é ocupada por estruturas de
fazendas e pasto que vêm acelerando a descontextualização de
materiais culturais em diversos pontos do terreno. Assim como os
demais sítios das adjacências, o Alvorada está assentado em área
elevada de terra firme, próximo a um curso d´água (sem nome).
Corresponde a uma faixa de TPA com 24 hectares de área e
40cm de profundidade média. Foram identificadas áreas de
lixeiras com maior e menor concentração de materiais culturais,
na sua maioria fragmentos cerâmicos associados a restos de
carvão, material ósseo extremamente friável, artefatos líticos
polidos e lascados.” (SCHAAN 2009 in: MARTINS, C, 2012 )
São raras as informações históricas da ocupação dessa área da nucleação. Segundo
informações obtidas em Vila Braga, havia um porto e a residência de um antigo patrão
da seringa num local chamado Tajaquara. Entretanto, os entrevistados afirmam que a
nucleação surgiu na década de 1970 com a abertura da Transamazônica. A geografia
do terreno, onde se instalou a comunidade, caracterizada por uma pequena elevação
de onde se pode avistar ao longe o rio Tapajós, pode ter inspirado a denominação de
Boa Vista, quando da elaboração da cartografia usada na construção da BR-230 pelo
9º BEC – Batalhão de Engenharia e Combate.
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Os moradores mais antigos afirmam que Boa Vista/Km 28 não existia em 1969, ano
em que a entrevistada começou a lecionar na comunidade de Barreirinha, extinta com
a implantação da fábrica de cimento ITACIMPASA. Quando se estabeleceu no
Quilômetro 28, ela encontrou a nucleação em formação e conheceu um dos
fundadores, hoje falecido.
“Em 69 eu vim para essa Barreirinha lecionar lá na escola onde
hoje é da CAIMA e tem até uma igrejinha lá. Lecionei 07 anos lá e
aí me casei e vim para o 33 (km) de lá eu vim para cá no 28 (km).
Quando chegamos aqui na comunidade do 28 tinha poucos
moradores. Só tinha um senhor e os filhos dele, Seu Manezinho e
os filhos dele. Mas a comunidade era pouco desenvolvida.”
(Moradora, jan/2013)
A história de vida da entrevistada tem relação direta com essa região da
Transamazônica, onde esteve morando desde a infância, até se fixar em Boa Vista,
em várias localidades que depois foram interligadas à BR-230. Suas memórias
registraram o desenvolvimento inicial da nucleação, principalmente no período da
história econômica regional que é conhecido como a época do garimpo de ouro. Os
relatos informam que a nucleação é posterior à época da exploração da borracha, mas
teve vinculação direta com a época do garimpo que, inclusive, propiciou a compra do
terreno onde mora atualmente, com recursos obtidos pelo esposo garimpeiro.
“Não sei se o 28 (km) tem relação com a seringa. Só sei que
quando surgiu o garimpo o pessoal se debandou todo para o
garimpo. Aqui não teve garimpo. O meu pai que era o que minha
mãe casou que era meu padrasto, que eu chamava de pai ele era
seringueiro. Ele morava num lugarzinho que chamava Primavera
ali para baixo perto de Itaituba. O igarapé mais perto que tinha era
aquele Igarapé Capituã, ele nasce lá para as matas desce e
morre no rio e atravessa a Transamazônica e tem a ponte lá no17
(km) e a gente morava acima desse igarapé e a gente morava na
margem do rio Tapajós, e pescava no rio só para o consumo. O
serviço dele era só na seringa, ele trabalhava de roça, mas
enquanto a gente tava nesse lugar, que ele tinha saúde, ele
trabalhava. Só não tô lembrada quando ele deixou de trabalhar na
seringa. Eu era muito pequena nessa época e hoje tenho 73 anos.
Ele era de origem paraibana, era paraibano alto e tem até um
motorista de ônibus aqui que eu acho que é parecido com ele. Ele
nunca trabalhou nesse negócio do gato (caça de onça) e nem no
garimpo.” (Moradora, jan/2013)
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O relato do agente comunitário de saúde resume, a partir da sua memória, a
consolidação da nucleação de Boa Vista, que foi iniciada com a ocupação das terras
para a produção de roças de agricultura familiar e, posteriormente, passou a ter a
função de apoio ao fluxo de usuários da BR-230.
“Só a nossa família tem 27 anos morando aqui. A terra foi
comprada. Eu cheguei com três anos de idade, mas minha mãe
conta que tinha poucas casas aqui e já tinha a Transamazônica.
Essa comunidade veio com a Transamazônica e aqui tinha roça
nessa beirada toda aí e aí foi vindo essas pessoas, alguns pôs
comércio e algumas pessoas já tinham ficado quando abriu a
estrada e assim foi formando a comunidade.”(ACS, jan/2013)
O desenvolvimento da nucleação, sem dúvida, está diretamente relacionado à
instalação da fábrica de cimento CAIMA, hoje ITACIMPASA, que ocupou a área da
comunidade de Barreirinha, cujos moradores foram transferidos para Boa Vista.
“Aqui na comunidade não tem cemitério e tinha um na área da
CAIMA que a gente chamava Barreirinha, mas está quase
desativado. Tinha uma comunidade lá, mas foi desativada quando
a CAIMA chegou, a maioria de lá vieram para cá e ficou o
cemitério lá. Até porque não tem essa frequência de morte aqui.”
(ACS, jan/2013)
A falta de informações oficiais sobre o processo de colonização da área antes da
instalação da fábrica de cimento torna difícil saber como as fazendas atuais foram
formadas e porque a área urbanizada está restrita a uma estreita faixa de terra ao
longo das duas margens da BR-230. Entretanto, observa-se atualmente uma
dinâmica ampliação da área urbanizada, que vem potencializar a função da nucleação
enquanto apoio ao movimento de usuários da rodovia e também como local de
moradia de uma parte dos empregados da ITACIMPASA, geralmente aqueles
vinculados às empresas terceirizadas que atendem a fábrica de cimento.
”A comunidade está crescendo. Os fazendeiros loteiam essa parte
da frente da estrada e vendem o terreno. Faz trinta lotes e tem
alguns que vende por mil reais lá do fundo e dois mil da frente.
Faz uma parcela com as pessoas e ficam pagando e elas
começam a construir quando terminam de pagar. Quem tem mais
condição compra vários terrenos e começa a construir casa e
aluga. Ali naquela casinha, ali atrás, os terrenos estão
praticamente construídos ou iniciada uma construção. Quando
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alguém começa a construir e não vai morar, mas já tem alguém
que contratou para alugar.” (ACS, jan/2013)
7.4.3.1.5.5.5.1.2 Infraestrutura
O abastecimento de água é um dos principais problemas de infraestrutura de Boa
Vista/Km 28. Existe um sistema de abastecimento de água que atende do quilômetro
26 até o 28, mas é uma água imprópria para o consumo porque é captada no rio
Tapajós e distribuída sem qualquer tratamento. O problema maior é a contaminação
da água captada, pois nas imediações da captação está o porto da ITACIMPASA, que
recebe o clinquer58 usado na fabricação do cimento e, quando do desembarque desse
material, as quedas de resíduos são frequentes. Informam os entrevistados que o
banho no rio é evitado devido às alergias que a água contaminada por esse produto
provoca na pele dos banhistas.
“A água é de poço e a gente tem uma rede pública, mas é captada
do rio e jogada na caixa sem nenhum tratamento. Essa as
pessoas não utilizam para beber, mas usam a água do poço, mas
atende do quilômetro 26 até o 28. Tem aqui aquele porto da
ITACIMPASA que eles trazem aquele clinquer 59 um material
quente é uma borra que parece minério de petróleo e cai muito na
água. Às vezes até para banhar a gente não utiliza porque essa
água do rio dá coceiras e alergias.” (ACS, jan/2013)
Nessas condições, a água utilizada para beber, cozinhar e até mesmo para o banho é
proveniente de poços abertos nas residências (Foto 7.4.3.1.5.5.5.1.2/01).
A maioria das habitações dispõe de um poço tipo cacimba que pode ser também
utilizado por outras residências vizinhas. A escola municipal utiliza também essa forma
de captação devido às dificuldades técnicas encontradas quando da perfuração de um
poço artesiano.
“A maioria, cada um tem o seu poço de água, mas tem casas que
usam um mesmo poço. Por exemplo, aquela senhora tem um
poço, mas ela atende essa parte daqui que o pessoal vem aqui
58

O clinquer pode ser definido como cimento numa fase básica de fabrico, a partir do qual se fabrica
o cimento Portland, habitualmente com a adição de sulfato de cálcio, calcário e/ou escória siderúrgica.
Segundo Houaiss Eletrônico o clinquer é um produto da calcinação de calcário e argila us. como matériaprima para cimento após moagem
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pegar para tomar. Não tem poço artesiano. Na escola cavaram e
deu 150 metros, mas não chegou numa água que deveria atender.
Aí pararam de cavar e o dinheiro parece que acabou.” (ACS,
jan/2013)

Foto 7.4.3.1.5.5.5.1.2/01 - Detalhe do poço residencial.
FONTE: CNEC WorleyParsons,2013.

Em Boa Vista/Km 28 não existe rede coletora pública de esgotos para a destinação
dos efluentes domésticos. A maioria das casas possui fossa negra utilizada pela
latrina, geralmente construída fora da residência. Poucas são as casas que possuem
fossas sépticas com sumidouro, mas nas novas construções os banheiros são internos
e o sistema de esgotamento parece estar conectado à fossa séptica.
”A maioria tem fossa negra, poucos têm fossa séptica com
sumidouro. Aquela área ali com casas em construção é de um
Senhor que comprou o terreno e está construindo e vai alugando.
E já tem banheiro dentro e com fossa e já é uma estrutura
melhorzinha. Alguns ainda não conseguiram mudar, mas a
maioria tem banheiro na casa. A gente orienta a fazer o poço
longe da fossa e outras coisas.” (ACS, jan/2013)
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Essa situação precária da infraestrutura do Km 28 foi registrada pelo Instituto Federal
do Pará em 2012, na pesquisa coordenada pelo Engenheiro Sanitarista Francisco
Rendeiro, do Curso de Saneamento:
“As pessoas que residem neste local convivem com a falta de
abastecimento de água, afastamento dos dejetos (sistemas de
esgotos), coleta, remoção e destinação final dos resíduos sólidos
(lixo). Segundo o professor é grande o número de pessoas com
problemas de saúde. O fato é que a população está preocupada
com os problemas que se agravam a cada dia. As chuvas estão
começando e parte da cidade fica alagada, por falta de drenagem
fluvial. A água distribuída nas residências pela COSAMPA não é
de qualidade e o pior: o serviço é constantemente suspenso sem
explicações.” (TAPAJÓS EM FOCO, 2013)
O abastecimento de energia elétrica chegou há oito anos e passou a atender a todos
os domicílios. O serviço é considerado ruim e são constantes as faltas de energia,
principalmente quando chove na região.
“Energia tem para todo mundo, mas agora até tá funcionando,
mas quando forma um tempo para chover aí ela falta. Agora
parece que consertaram.” (ACS, jan/2013)
Alguns moradores possuem algum tipo de veículo para o transporte individual, como
carro ou motocicletas. A comunidade utiliza muito pouco as linhas de ônibus da
empresa Verde Amarelo que trafegam na BR-230, fazendo a ligação de Itaituba com
Jacareacanga ou Apuí. Não há um ponto fixo de parada dessas linhas e
eventualmente algum ônibus usa os serviços do comércio local.
A nucleação é atendida por uma linha particular de ônibus que faz o trajeto para
Itaituba em três horários diários.
“Ônibus é difícil de parar aqui, mas eles encostam para comprar
uma água ou alguma coisa, tem um que vai para Jacareacanga e
outro que vai para Apuí. A empresa é a “Verde Amarelo”. Aqui tem
um ônibus de linha para Itaituba, o coletivo. Ele vem às 7 da
manhã, volta no mesmo horário, aí vem às onze da manhã e volta
ao meio dia e vem às 5 da tarde.” (ACS, jan/2013)
A comunidade dispõe de redes pública e residencial de telefone que são mal avaliadas
pelos usuários. Os orelhões não funcionam satisfatoriamente e o telefone fixo é motivo
de muitas reclamações, pois basta chover que nada mais funciona. A mesma
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dificuldade é registrada com relação à cobertura de celulares, que depende de algum
ponto onde seja possível conseguir a ligação. Se a energia estiver funcionando é
possível utilizar os serviços de internet, caso contrário a conexão não se completa.
“Aqui tem a rede pública de telefone, os orelhões, mas não
funciona. O celular tem que caçar o lugar que pega o sinal e às
vezes cai o sinal. É precária a rede residencial e não funcionava e
só pagava. Funcionava sete dias e passava o resto do mês mudo.
Ligava pra a assistência da Oi e não vinham. Celular alguns
compraram aquele rural com parabólica, quem não tem esse tem
que caçar o ponto que pega.” (ACS, jan/2013)
7.4.3.1.5.5.5.1.3 Organização social
Em Boa Vista/Km 28 não há forma de representação política e nas últimas eleições o
candidato local a vereador teve a maioria dos votos, mas o número de votantes não
preencheu a cota necessária para elegê-lo.
A sociedade civil está organizada por meio da “Associação de Moradores de Boa Vista
do Km 28” que agrega a maioria dos moradores. A atual gestão é muito mal avaliada
pelos associados por não se envolver na luta contra a poeira provocada pelos
caminhões da fábrica de cimento e que atingi, especialmente, as residênciasque se
localizam em arruamento paralelo à rodovia federal (Foto 7.4.3.1.5.5.5.1.3/01).
“O pessoal aqui já se reuniram quando a poeira está forte ai
fizeram uma reunião, se reuniram e fizeram as lombadas. Ai o
prefeito disse que era para desmanchar as lombadas porque
estava acabando com os carros dele. Na fábrica CAIMA as
mulheres chegavam lá chorando porque a lombada estava
acabando com os carros delas. Meu amigo, quando foi um dia
avisaram: estão acabando com as lombadas e saíram o pessoal
para se juntar lá no 26 (km) e não foi nada não, aí veio polícia e
outro pessoal apareceram lá e aí acabaram com as lombadas lá.
Quando for no verão vamos sofre do mesmo jeito. Essas
lombadas de primeiro foram o pessoal que fez, o pessoal da
comunidade que fizeram. Aí veio o DNIT veio e acabou com as
lombadas e pois outra, mas não presta, o carro passa mesmo é
com tudo.” (Moradora, jan/2013)
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Foto 7.4.3.1.5.5.5.1.3/01 – Vista de edificações em arruamento paralelo à BR-230.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Ressentem-se os moradores da falta de empenho e apoio na mobilização que levou à
construção das lombadas no trecho em que a rodovia margeia as ruas da nucleação.
Esse movimento em defesa da qualidade de vida dos moradores poderá influenciar a
escolha da nova direção da Associação de Moradores de Boa Vista do Km 28, na
eleição que está prestes a acontecer.
“Aqui tem associação de moradores e quase toda a comunidade é
sócio. Ela não tá tendo uma atividade por causa da presidência
que tá meio devagar. Agora vai entregar no dia 27 para agilizar e
fazer uma nova eleição. Teve uma época que deu um problema
muito grande com a lombada que a comunidade se organizou e
fez. Por causa da poeira que é muito grande e tava dando muito
caso de gripe e problemas respiratórios. Aí a comunidade se
mobilizou, chamou a presidência, mas ela não quis por
reconhecer que a ITACIMPASA tem não tem essa culpa dessa
poeira aqui, mas causa porque os ônibus dela passa 24 horas por
aqui, tem as carretas para pegar o cimento e deixar alguma peça
ou alguma coisa. A comunidade tentou entrar em um acordo para
ela disponibilizar um caminhão pipa para amenizar a poeira. Mas
não teve esse acordo e a comunidade se mobilizou para fazer
essas lombadas. Mas aí não teve acordo da associação.”
(Morador, jan/2013)
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A entidade também está envolvida na luta pela abertura de um poço artesiano na
escola; na instalação do ensino médio e profissionalizante; na melhoria do
abastecimento de água e dos serviços de energia e saneamento, entre outras, a
despeito do relatado descaso da presidência.
“Associação daqui não dá serviço, porque o nosso presidente não
mora aqui, é o presidente da comunidade. Ele não mora aqui, ele
não faz reunião.” (Moradora, jan/2013)
7.4.3.1.5.5.5.1.4 Atividades econômicas
Boa Vista/Km 28 apresenta uma economia diversificada e estruturada nas atividades
de apoio aos funcionários e serviços da fábrica de cimento, apoio ao fluxo da BR-230,
serviços públicos, garimpo, pesca, agropecuária, comércio e mais recentemente nos
eventos patrocinados pelas televisões regionais. O relato abaixo define claramente
que Boa Vista/Km 28 é uma área urbana consolidada, que pode ser caracterizada
como um bairro da cidade de Itaituba na BR-230.
“Aqui tem pescador. A comunidade é bem diversificada. Tem
alguns que trabalha com fazenda, a maioria trabalha na
ITACIMPASA ou nas empreiteiras que trabalham para ela. Aqui
tem um ou dois pescadores registrados na Colônia, mas os outros
pescam mesmo para o consumo. Aqui também tem gente que vai
para o garimpo. Tem funcionário público, tem comércio, tem
autônomo, tem borracheiro, tem lanchonete, tem gente que
trabalha em chácara que vem só no final de semana. Por
exemplo, lá em Nova Canaã só tem pescador e não fazem outra
coisa. Já tentaram fazer aqui um festival, mas não encontraram
porque aqui é muito diversificado. Não tem algo para identificar a
comunidade. Até a gente que trabalha na prefeitura considera
aqui como uma área urbana, como um bairro da cidade.” (ACS,
jan/2013)
A atividade industrial é a que mais gera empregos e renda no município de Itaituba e
principalmente na nucleação60, mas os repasses de ISS e de ICMS não foram
aplicados na região onde acontece a exploração e beneficiamento do minério, que tem
provocado os impactos na região onde acontece a exploração e beneficiamento do
60

A fábrica de cimento – ITACIMPASA - gera hoje 622 empregos e em 2012 produziu 22 milhões de sacas de cimento
investindo na ampliação da fabrica mais de 100 milhões de reais. A ITACIMPASA fabrica repassou ao município R$
1.115.000,00 de ISS retido na fonte das empresas prestadoras de serviço e a empresa hoje é a maior contribuinte de
ICMS em Itaituba, tendo recolhido aos cofres do Estado em 2011 mais de 12 milhões de reais. ( Extraído do Discurso
do Diretor Executivo da Empresa, Marcilio Jacques Brotherhood, na Câmara Municipal de Itaituba em 2011).
VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 272
Revisão: 0

minério, que tem provocado os impactos negativos já descritos. Não se registra
nenhuma ação social da ITACIMPASA que tenha beneficiado a nucleação de Boa
Vista/Km 28.
“A renda da comunidade aqui é pouquinho demais. Quem tem
comércio ganha com comércio, quem não tem trabalha uma diária
para um, uma diária para outro e assim. Tem aquele matador ali e
o pessoal trabalha lá e vão vivendo. A CAIMA não dá muita
assistência para o 28, negócio de arranjar emprego acho que
devido de tanto o povo falar, reclamar , às vezes a pessoa luta ,
luta até eles arranjam, mas eles mandam buscar de fora.”
(Moradora, jan/2013)
A renda da nucleação é também composta pelos salários dos empregados da
ITACIMPASA e das empresas terceirizadas (Foto 7.4.3.1.5.5.5.1.4/01) que prestam
serviços para a fábrica de cimento, mas geralmente as vagas são preenchidas por
pessoas de fora e que vêm morar na comunidade; pelos salários dos funcionários
públicos de educação e saúde; pelo comércio e serviço local; pelos serviços de
diaristas nas fazendas e dos caseiros que cuidam de chácaras da região. A renda
geral de Boa Vista/Km 28 é incrementada com os rendimentos das aposentadorias e
do Programa Bolsa Família. As aposentadorias, que abrangem aproximadamente
cerca de 30 beneficiários, têm um papel importante na formação da renda de uma
parte substancial das famílias da nucleação.

Foto 7.4.3.1.5.5.5.1.4/01 - Canteiro de empresas de apoio a ITACIMPASA.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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A pesca, o garimpo e os serviços de autônomos quando dos eventos esportivos
patrocinados pelas televisões locais são, eventualmente, uma forma de obtenção de
renda. A agricultura, que
foi a atividade inicial do lugar, não é mais praticada devido às condições da estrutura
fundiária que o caracteriza.
“Aqui não tem lugar para fazer roça. Os que têm roça são esses
ali que moram pra dentro da mata. Já são outras comunidades.
Aqui a gente compra de tudo. Até a água a gente paga.”
(Moradora, jan/2013)
Vale ressaltar a questão do desemprego. Uma grande parte dos jovens está
desempregada devido à falta de oportunidades de colocação, principalmente na
fábrica de cimento que parece não se interessar em aproveitar essa mão de obra
disponível, que poderia ser qualificada pela própria indústria. As vagas oferecidas são
bem disputadas e o interesse da fábrica está em contratar pessoas de fora da
comunidade, o que gera um grande ressentimento dos moradores do Km 28. Outra
dificuldade para a obtenção de emprego está na baixa renda dos familiares que não
podem apoiar a instalação dos seus filhos na cidade, onde é possível encontrar
alguma ocupação, principalmente no comércio. A questão do preço e dos horários do
transporte coletivo é também um fator que inibe a busca de oportunidades na sede
municipal.
“Aqui a maioria está desempregada por falta de experiência, por
falta de uma profissão porque não fez um curso técnico e quando
entra numa empresa é aquela coisa de serviços gerais. Mas tem
uma maioria que é desempregada. E muitos não têm condição de
fazer uma faculdade, a renda dos pais é pouca, às vezes é só um
salário mínimo, e tem família que tem 7 pessoas ai não tem como
manter. E tem a dificuldade do transporte coletivo, pois às vezes
não tem coletivo. E a passagem custa de 10 a 15 reais. O jeito é
ficar na comunidade esperando uma oportunidade de uma
empresa terceirizada. Aí quando assina a carteira é uma fase de
experiência e depois de três meses está desempregado de novo.”
(ACS, jan/2013)
Cabe observar uma tendência na especialização da nucleação com relação às
atividades de turismo de evento regional, que estão sendo dinamizadas pelos eventos
que já fazem parte do calendário municipal, como a Copa Rural e o Super Torneio,
que têm movimentado o comércio local, principalmente o ambulante, quando das
edições dessas atividades.
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“Aqui tem uma programação anual que chama Copa Rural, que é
das comunidades e eles sempre alugam para fazer os eventos.
Copa Rural é jogo de futebol, envolvendo todas as comunidades
do interior e acontece de maio para junho e fazem em duas
etapas. Dependendo da etapa que é, dá umas duas a três mil
pessoas. As pessoas usam o evento para ter uma renda por um
período, aí tem barraquinha de venda de comida e bebida, porque
a TV Bandeirantes é quem promove e agora, por último, nesse
ano teve o Super Torneio que eles chama que foi a TV
Marajoara que veio e já fez esse evento. Aqui tem dois campos
de futebol que são usados. Tem um que é particular e é usado
nesse evento e tem algumas pessoas que faz churrasquinho,
pastel, vende um lanche e aí movimenta.” (ACS, jan/2013)
7.4.3.1.5.5.5.1.5 Aspectos populacionais
A população é formada por famílias originalmente de paraenses com ascendência
indígena, além de famílias descendentes de migrantes do Maranhão, Ceará, Piauí, e
de outros lugares do país. Não há disparidade evidente entre as faixas etárias, sendo
sua distribuição equilibrada; não se registra fluxo migratório para outros locais. Essa
situação explica a grande faixa de jovens, nascidos ali, e que permanecem devido à
dificuldade de procurar e obter trabalho em Itaituba.
Outro aspecto que merece ser destacado é a grande mobilidade de famílias que
chegam e saem da comunidade. Trata-se de famílias de empregados da ITACIMPASA
ou de empresas terceirizadas que lhe dão apoio, que permanecem morando por algum
tempo na nucleação, mas são despedidas quando findam os contratos, geralmente
temporários, e seguem para outras cidades da região. Um exemplo desse fluxo foi
registrado em 1995 quando havia cerca de 290 famílias na nucleação - atualmente
esse número não chega a 200 famílias.
Os arranjos familiares são geralmente realizados entre indivíduos da nucleação, mas
há arranjos com pessoas da cidade ou de outras localidades.
Os casamentos interétnicos ocorreram com mais frequência nas primeiras décadas do
século XX nessa região do rio Tapajós e, por isso, muitas famílias da nucleação têm
alguma ascendência dos povos originários, principalmente Munduruku.
“Sou paraense pura, nasci em Itaituba e fui criada dentro de
Itaituba. Meu pai era descendente de índio Munduruku. Por isso
que eu pareço com maranhense porque meu cabelo era lisinho,
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lisinho. Meu pai era descendente de Munduruku. Os pais dele era
Munduruku e minha mãe era paraense mesmo. Só que o pai da
minha mãe era Cearense, ela tinha um pouquinho do sangue de
cearense.” (Moradora, jan/2013)
Cabe observar a preocupação dos moradores em ter uma relação matrimonial
reconhecida oficialmente. Os casamentos sacramentados pelas igrejas cristãs são
bem frequentes e, quando a renda permite, procuram registrar em cartório o contrato
matrimonial.
“Aqui os casamentos sempre vai para a igreja. Quando não é na
católica é na Assembleia de Deus ou vai no fórum fazer o
casamento civil. Os batizados são preparados e quando o padre
vem aí faz a celebração.” (ACS, jan/2013)
7.4.3.1.5.5.5.1.6 Equipamentos públicos
•

Saúde

O centro de referência de saúde, mais conhecido como Posto de Saúde do Km 28 Boa Vista, foi implantado oficialmente em 2010 e sua área de atuação abrange mais
de 12 nucleações dessa região da BR-230. Essa área compreende, além da própria
nucleação, as nucleações de Nova Conquista I e II, Nova Califórnia, Vila Braga, Três
Irmãos, Nova Canaã, Maloquinha, Maruim, Igarapé Preto, Ipiranga I e II, Boa
Esperança e até mesmo São Luiz do Tapajós e Pimental.
“[...] tem as comunidades que a gente atende que dá umas doze
comunidades que são atendidas no posto de saúde. De lembrar
são a Nova Olinda, Califórnia, Três Irmãos, Conquista e do outro
lado do rio tem Maloquinha, Maruim, Igarapé Preto e até vem
gente de São Luiz, Pimental vem também e tem Ipiranga na
margem do rio e eles sempre vem aqui. Não é aquela coisa que é
direto, mas na hora da necessidade vem. Então a gente atende
uma grande população.” (ACS, jan/2013)
A equipe técnica do centro de saúde compreende 01 enfermeiro, 01 auxiliar de
enfermagem, 01 vigia e 02 Agentes Comunitários de Saúde-ACS, sendo que um deles
apoia o plantão noturno do Posto de Saúde do Km 28 – Boa Vista. Essa equipe é
considerada muito pequena para a realização de um atendimento eficiente e por isso
sugerem sua ampliação, principalmente devido ao crescimento da demanda registrado
atualmente.
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A procura por consulta médica, que ocorre apenas um dia por semana, está limitada a
uma cota de atendimento de 20 pessoas, que geralmente é muito maior, e o médico
escolhe o caso mais sério e dispensa os outros, porque seu contrato com a prefeitura
municipal não pode ser ampliado.
“Aqui precisaria ampliar os funcionários do posto. Tem dia que
não atende ninguém, mas tem dia que é bastante gente. As vezes
que o médico vem deveria ser mais dias. Tem dia que não
precisa, ele vem e consulta só dez pessoas e a prefeitura paga 20
consultas por semana para ele vir atender. E tem vez que dá trinta
a quarenta pessoas. Então vai voltar 10 ou 20 pessoas porque
não pode ultrapassar as 20 consultas combinadas.” (ACS,
jan/2013)
“O posto de saúde tem a consulta médica, uma vez por semana, é
um médico que vem da cidade uma vez por semana. Ele é clínico
geral. Tem a técnica em enfermagem que fica no posto e uma
enfermeira que fica durante a semana, das 6 da manhã às 5 da
tarde. Eles moram na cidade. E tem eu que sou ACS e outra
senhora que é também ACS.” (ACS, jan/2013)
Apesar ter sido reformado recentemente, o posto de saúde ainda apresenta condições
precárias de atendimento. As novas instalações precisam ser mobiliadas e os recursos
básicos de atendimento precisam ser instalados. A unidade não dispõe, por exemplo,
de raios-X e há registro de falta de material para curativos e de uma ambulância, pois
a que existia foi emprestada para o serviço de saúde municipal e nunca mais voltou
para o posto de saúde. Quando necessário recorrem ao serviço do SAMU, que está
sempre ocupando a ambulância disponível, o que causa muita demora no atendimento
de emergência.
“O posto não tem Raios-X e foi inaugurado agora recentemente,
porque estava há bastante tempo para construir, tinha uma
casinha que era uma sala que era o consultório médico, a
farmácia e a sala de vacinar. Era tudo junto. E agora, pela força
da política aí, teve a inauguração e lá tem a sala de odontologia,
mas não tem o dentista. Tem o consultório médico, mas também
não tem nada dentro. A sala de esterilização, mas não tem nada.
Só tá o prédio, mas falta muito mais.” (ACS, jan/2013)
Outra dificuldade encontrada pelos paramédicos acontece no período das chuvas –
inverno - quando as estradas ficam intransitáveis, o que prejudica o atendimento, por
exemplo, de acidentados da BR-230 e de comunidades mais afastadas. Ressalta-se
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também que as dificuldades de comunicação telefônica têm prejudicado o atendimento
de acidentados na BR-230 ou de doentes do próprio núcleo.
As principais atividades desenvolvidas no centro de referência são os atendimentos
básicos de enfermagem, o acompanhamento pré-natal, as campanhas de vacinação,
curativos, acompanhamento do tratamento de hipertensão (disperdia) e diabetes,
identificação de hanseníase (MH) e tuberculose, além de atender aos primeiros
socorros como sutura, curativo, limpeza de cortes. Os casos mais graves, que
necessitam de atendimento médico, são enviados para Itaituba.
“Quando tem algum caso a gente tem orientação e se tem alguma
coisa a gente encaminha para a cidade, mas o preventivo não é
regular. Tem estrutura, mas não tem material, não tem sala
adequada para fazer. O parto não faz aqui, faz tudo na cidade.
Aqui tem o pré-natal. A gente faz sutura, dá pontos, as
enfermeiras fazem de tudo e quando não dá para fazer aqui
encaminha para a cidade ou o SAMU vem aqui e faz aqui e
dispensa a pessoa. É até melhor porque a pessoa sai com a
medicação. Quando é quebradura, a enfermeira imobiliza e depois
manda para a cidade. Se é à noite, de madrugada correm para a
casa da gente e temos que atender. O ACS não pode fazer isso,
mas pela necessidade da comunidade a gente tem que fazer. Às
vezes a pessoa não quer ir então tem que suturar. Eu já aprendi a
fazer. Eu iniciei até um curso de enfermagem, mas a escola era
meia... aí desisti. A gente não tem certificado, mas faz esse
trabalho.” (ACS, jan/2013)
As principais ocorrências de doenças infectocontagiosas que afetam a população
atendida pelo centro de saúde são a malária, que afeta os moradores de São Luiz do
Tapajós, Maloquinha, Ipiranga, Igarapé Preto. A malária não ocorre no Km 28, e nos
núcleos mencionados está diretamente relacionada às atividades de garimpo.
“Aqui a gente não faz controle de malária até porque a gente não
tem aqui, o que chega é importada, a pessoa vem do garimpo,
vem de São Luiz e ali do outro lado do rio que tem um lugar que
dá muita malária lá. Agora nesse período é que aparece, sempre
que pro posto a gente não faz porque a gente não tem esse
material para fazer a lâmina, a gente encaminha direto para o
posto municipal que já faz a lâmina e com 20 minutos já tem o
resultado e já sai com o medicamento. O que vem, vem do
garimpo e de Maloquinha, Maruim, Ipiranga e Igarapé Preto tem
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muita malária e São Luiz e a gente encaminha para a cidade.“
(ACS, jan/2013)
A ocorrência de casos de leishmaniose, hanseníase, tuberculose é rara: os registros
indicam pelo menos uma ocorrência por ano. Já as diarreias, principalmente as
infantis, estão presentes o ano todo, mas ocorrem com mais frequência no período
das chuvas. Segundo os entrevistados essa ocorrência se deve à qualidade da água
consumida, que não é tratada e as campanhas educativas junto à população, como a
distribuição de hipoclorito e orientações para ferver e coar a água, não são seguidas
pelas famílias. Além disso, na época da pesquisa fazia três meses que a prefeitura
municipal não disponibilizava o hipoclorito para ser distribuído.
“Aqui os casos de leishmaniose e hanseníase só acontece um
caso por ano. Tuberculose não tem. Aqui a diarreia é por período
que dá. É mais nesse tempo de chuva e agora já tivemos bastante
há duas semanas atrás. A gente sempre observa a questão da
água, que a água não é tratada. O município disponibiliza o
hipoclorito, mas tem três meses que não tem hipoclorito. A gente
conscientiza a pessoa de usar e a pessoa não usa. Pede para
ferver e não fervem e a maioria não tem filtro e não usa mais filtro.
Antigamente usava o filtro de barro. Agora pegam a água e põem
na geladeira.” (ACS, jan/2013)
Além dessas atividades cotidianas, a equipe de saúde faz visitas educativas às
famílias em situação de risco. Para tanto conta com o apoio de 02 Atendentes
Comunitários de Saúde–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 duas últimas ações estão
diretamente relacionadas ao Programa Bolsa Família, que atende uma parcela
significativa da população.
“A gente acompanha crianças de 0 a 5 anos e a Secretaria não
estava utilizando os dados dessas crianças de 3 anos a 5 anos,
mas mesmo assim a gente acompanha elas e a Secretaria só
quer os dados de 0 a menor de 2 anos, 9 meses e 29 dias. A
gente faz pesagem mensal, acompanhamento de carteira de
vacina, campanha de vacina. Como diz, o ACS tem um pouco de
tudo, de psicólogo, de médico, de amigo e até de fofoqueiro e
escuta as conversas de todos e pode dar muitos conselhos.”
(ACS, jan/2013)
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Os serviços dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS são considerados insuficientes,
devido ao tamanho da demanda que chega ao posto de saúde e pelo uso dos ACS
como mão de obra da unidade de saúde, o que torna impossível desenvolver um
trabalho educativo que resulte em melhorias da qualidade de vida da população.
Mesmo nessas condições, esses agentes desenvolvem com muito zelo suas
atividades que abrangem uma grande área ao longo de 17 quilômetros da BR-230.
Vale destacar que os agentes desenvolvem também uma campanha para esterilização
e vacinação de cachorros que, devido à proliferação e falta de cuidados, são vistos
como um problema de saúde que precisa ser mais bem acompanhado.
“Nós dois é que fazemos as visitas, ela fica do km 17 ao 28 e eu
fico do 28 até o 34. A nossa visita acontece uma vez por mês e a
orientação que a gente recebe, faz a visita. Quando há risco é
mais de uma visita, duas ou três e se tiver problema encaminha
para o posto. A gente visita cada família e vê como está a
situação, se tá tudo normal a gente tem uma folha de frequência
que a pessoa assina para comprovar que a gente passou na casa.
Aí pergunta se tem alguém com diarreia, febre, e a gente tem
alguns hipertensos também, têm pessoas diabéticas, a gente faz
uma observação. Se tem necessidade de auxílio a gente
encaminha para o posto de saúde. Aí, do posto da saúde, da
avaliação da enfermeira, se é dia do médico, encaminha para o
médico, senão a enfermeira avalia, a técnica avalia e passa a
medicação que ela pode passar, senão a gente encaminha para a
cidade. “ (ACS, jan/2013)
O trabalho de prevenção desenvolvido pela equipe do centro de saúde precisa ser
ampliado e fortalecido com novas contratações de funcionários e ampliação das ações
educativas, pois é muito grande o número de crianças desnutridas e com ocorrência
de 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 são
geralmente abertas nas imediações dos poços de água da moradia.
Vale destacar que há uma grande expectativa com a possível construção da
hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, principalmente tendo em vista a precariedade dos
serviços que o posto de saúde oferece atualmente. Acreditam que caso o
empreendimento seja implantado a demanda será mais que duplicada, pois acreditam
que os moradores das nucleações ribeirinhas afetadas pelo empreendimento poderão
vir morar na nucleação e passarão a procurar com mais frequência essa unidade de
saúde, que já não suporta a demanda.
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“Por isso que precisa de reforço, como vai vir a hidrelétrica,
Pimental e São Luiz as pessoas vão vir para cá. Provavelmente,
porque quem é acostumado lá na beira do rio não vai conseguir se
adaptar logo na cidade e vai ficar na beira do rio. O que o
pescador vai ficar fazendo no meio da cidade? A mesma
população, que as pessoas estão já conversando, que acha que
vai vir será para o 28 porque tem área grande e espaço e aí essas
pessoas vão provavelmente cair aqui. É onde a comunidade tem
que se estruturar. De uma forma ou de outra tem que tentar. Aqui
tem escola e é pequena, então tem que ampliar ou fazer outra.”
(ACS, jan/2013)
•

Educação

Boa Vista/Km 28 é servida por uma escola municipal rural de ensino fundamental de
1ª à 8ª série (Foto 7.4.3.1.5.5.5.1.6/01 e Foto 7.4.3.1.5.5.5.1.6/02) que, recentemente,
passou a atender também uma sala de ensino infantil. Em 201161 a população
atendida compreendia 207 alunos de ensino fundamental e 24 alunos de ensino
infantil e, atualmente, atende aproximadamente 280 alunos em dois períodos.

Foto 7.4.3.1.5.5.5.1.6/01 – Vista da Escola
Municipal Profa. Maria Francisca de Paiva
Macedo.

Foto 7.4.3.1.5.5.5.1.6/02 – Detalhe da Escola
Municipal Profa. Maria Francisca de Paiva
Macedo.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A EMEF Professora Maria Francisca de Paiva Macedo, que dispõe de uma equipe de
08 professores e 02 ajudantes gerais, apresentou, segundo o censo escolar (INEP
61

Fonte: Usuários Melhor Escola. Net, ENEM 2011 e Censo 2011 – Inep.
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2011), uma taxa de reprovação no ensino fundamental de 18% e uma taxa de
abandono de 19%, ambas muito maiores que a média estadual (13%; 8,7%) e
nacional (12%; 5,5%). A avaliação do aprendizado é também desastrosa, pois os
alunos de 5º série apresentam uma taxa de ensino adequado de português de 14% e
de matemática de apenas 4%. Esses dados já explicam as críticas dos pais e
moradores da nucleação ao aproveitamento dos alunos na escola.
Vale ressaltar também que o Ensino de Jovens e Alunos-EJA não apresenta
resultados satisfatórios e a assiduidade dos alunos é muito baixa, como também seu
grau de aproveitamento. A taxa de abandono é surpreendente, pois na última turma de
50 alunos que cursou o EJA, apenas 10% dos alunos conseguiram completar o curso.
Essa alta taxa de abandono levou à suspensão da atividade na escola.
Além disso, os pais e os alunos que completam o ensino fundamental lutam junto à
Secretaria Estadual de Educação para que seja implantado na escola o ensino médio,
para o qual há uma demanda de mais de 150 pessoas moradoras e muitas mais se
forem computadas as comunidades vizinhas que já enviam seus filhos para estudar
nessa escola.
Outro aspecto que deve ser ressaltado é a presença de alunos indígenas nos últimos
anos do ensino fundamental, isto é, nas 7ª e 8ª séries. Observa-se que não há ensino
diferenciado a que os indígenas têm direito assegurado pela Constituição, nem alguma
atividade que valorize a diversidade cultural.
“A escola aqui é de 1ª a 8ª série e acho que no ano passado
estava em torno de 400 alunos, porque não é só daqui, vem gente
de outras comunidades. A gente nunca conseguiu implantar o
ensino médio. Quem precisa do médio vai para Itaituba ou fica
sem estudar, porque as famílias não têm renda para manter os
filhos na cidade ou não têm parente na cidade. Só os professores
fazem aquela faculdade modular em janeiro e julho. A escola aqui
tem uma faixa de 08 professores e esse ano não teve o curso de
jovens e adultos (EJA).Já teve, mas falta um estímulo, pois as
pessoas já chegam cansadas do trabalho e abandonam. Já
começaram turma com 50 alunos e terminou só com 05. Os índios
vêm estudar aqui, mas não têm ensino diferenciado. Lá na aldeia
tem da 1ª à 6ª série e vem para cá para a 7ª e 8ª.” (ACS,
jan/2013)
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A escola apresenta uma infraestrutura precária para suportar a atual demanda. Não
tem biblioteca, laboratório de ciências, sala de leitura, quadra esportiva, sala de
professores e muito menos uma sala de atendimento especial. Há na escola 05
computadores para uso dos alunos, mas não há conexão com a internet. Mais
dramática é a situação da turma do ensino infantil que não tem nem sala, sendo a
atividade escolar realizada em uma área aberta.
“A estrutura da escola não está suportando, porque agora entrou
as crianças (ensino infantil) e não tem uma sala adequada, não
tem um ambiente e eles estudam até numa área aberta lá.“ (ACS,
jan/2013)
Considerando o nível de educação dos moradores, pode-se supor que o nível
educacional é razoável, se comparado ao das comunidades analisadas pela pesquisa,
onde o índice de analfabetismo entre os adultos é muito grande. O dado apresentado
pelo Censo Escolar (INEP, 2011) destaca que, em Boa Vista, 30% das mães ou
mulheres responsáveis pelos alunos da 5ª série do fundamental completaram a 8ª
série, mas não completaram o ensino médio (antigo 2º grau). Vale destacar que
alguns dos professores da escola estão cursando uma faculdade de pedagogia no
sistema modular que ocorre nos períodos de férias escolares (janeiro e julho).
O relato abaixo, de uma professora aposentada, deixa bem claro o ressentimento com
a política educacional da Prefeitura Municipal de Itaituba e sugere uma ação da fábrica
de cimento que poderia contribuir para a melhoria do ensino, principalmente
profissional, em Boa Vista:
“Agora quando foi em 2002 era mais precário porque não tinha
energia e tudo. Aí prometeram, prometeram e aí chegou a energia
em 2002. Aí melhorou muito, mas ainda tem muita coisa precária,
você olha você tem um filho que estuda, ele sai da casa da gente
e vai para escola e volta para casa e quando ele faz a 8ª série ou
ele fica parado ou tem que ir embora para a cidade. Aí os
meninos, como você sabe, já começa frequentar logo o bar e a
menina não cai logo porque não tem outro desenvolvimento e a
gente tem muito cuidado coisa e tal , mas fica com o estudo
parado. Que é a coisa mais importante uma herança que os pais
pode deixar pros filhos que é o estudo e toda vez que tem política
esse pessoal fica prometendo que vem o ensino médio. Eu acho
que ta faltando uma força, um pouco de uma força, porque na
CAIMA passa para ensinar lá, mas a CAIMA tem, mas a CAIMA
não recebe os meninos daqui.” (Moradora, jan/2013)
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Vale ainda destacar um trecho da Recomendação/3º ofício/PRM/STM nº 1, de 05 de
fevereiro de 2013 na qual o Ministério Público Federal, baseado em laudo pericial do
Inquérito Civil Público realizado na comunidade de Montanha-Mangabal, aponta a
situação da educação básica nessa nucleação e destaca a ineficiência da política
educacional da Prefeitura Municipal de Itaituba.
Em síntese, a Recomendação afirma que o laudo evidenciou a negligência e a falta de
conhecimento do município acerca das condições de vida do grupo de MontanhaMangabal, e destaca o ofício da Procuradoria Municipal (PGMI nº 28/2011) que propôs
uma solução impossível ao sugerir que os “alunos frequentem a escola na localidade
“Km 28”, na rodovia Transamazônica”, sem atentar para as reais distâncias a serem
vencidas pelos alunos no território, tanto por meio fluvial como terrestre, e por
desconhecer a situação precária da escola da nucleação de Boa Vista que já não
suporta a demanda local. Além disso, o Ministério Público Federal também destaca o
ofício da Secretaria Municipal de Educação, que alegou que não há recursos aplicados
para despesa de transporte escolar porque as residências estão próximas das
escolas. Segundo o Ministério Público Federal essa é outra informação descabida,
como se pode verificar pela vasta extensão territorial onde se situam as localidades.
Enfim, a apresentação desses destaques da Recomendação do MPF vem reforçar a
constatada invisibilidade dos problemas e demandas locais pela Prefeitura Municipal
de Itaituba com relação às nucleações rurais do município. Aliás, esta é também a
situação evidenciada em outras regiões da Amazônia.
7.4.3.1.5.5.5.1.7 Práticas culturais
As tradições católicas são mantidas pela população, principalmente a Festa de Nossa
Senhora de Fátima, padroeira de Boa Vista/Km 28, que ocorre no dia 13 de maio, e é
prestigiada por muitos católicos das nucleações da BR-230, além de moradores das
comunidades rurais e da cidade de Itaituba.
Entretanto, os moradores mais antigos e, geralmente, moradores vindos de
Barreirinha, que foi suprimida com a instalação da fábrica de cimento ITACIMPASA,
lembram com pesar o tempo em que podiam ajudar na organização e participar da
festividade de São Francisco de Assis, padroeiro de Barreirinha, que congregava
muitos moradores de nucleações vizinhas.
“A prefeitura fez o posto lá perto da igrejinha de N.S. de Fátima e
é ela que é a padroeira daqui. No dia 13 de maio tem a festa da
santa, não é festa mesmo, é só a missa e ainda a gente não fez
procissão. A única festividade que tinha aqui era a de São
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Francisco de Assis da Barreirinha. É em outubro a festa e era
esse festejo que a gente ajudava. Vinha buscar e agora eles
cortaram tudo. Não vem mais buscar ninguém. A festa de São
Francisco acabou.” (Moradora, jan/2013)
Não há registro de práticas culturais, como o artesanato tradicional, mas muitos
moradores mais velhos ainda sabem fazer cestaria, artesanato utilitário de madeira,
entre outros. Não há uma culinária típica, pois há influência das diferentes regiões de
origem dos moradores que ali se instalaram. Entretanto a maior influência vem da
culinária norte/nordestina e, principalmente, a de origem maranhense que algumas
famílias ainda preservam como, por exemplo, o prato chamado de arroz de cuxá.
“Algumas pessoas fazem em casa para vender alguma coisa,
pinta pano de prato, toalhinha. De cerâmica não tem. Não tem
artesanato de cestaria e nem de madeira. Só essas pinturas. O
que falta é incentivo, pois tem algumas pessoas, os mais antigos,
que sabem fazer, mas aí não tem aquele incentivo para eles
passarem para outras pessoas.” (ACS, jan/2013)
Vale ressaltar que há muito interesse em resgatar os conhecimentos tradicionais,
principalmente as terapias e a farmacopeia de origem indígena. Essa é uma iniciativa
dos catequistas católicos, alguns deles ligados à área de saúde preventiva, que
atendem algumas aldeias Munduruku localizadas nas vizinhanças de Boa Vista.
“A gente da Igreja Católica está iniciando um trabalho de
evangelização na aldeia Sauré, ali no quilômetro 42. Lá mesmo
não são muitas famílias, mas do outro lado do rio tem uma
aldeiazinha também e sempre que a gente faz alguma coisa e
convida e aí dá bastante índios. E a gente tá trabalhando lá e tem
o padre que trabalha com os indígenas e estamos até
programando para eles virem dar para a gente um estudo de
medicamentos naturais que eles fazem, para a gente ter uma
noção.” (ACS, jan/2013)
7.4.3.1.5.5.5.1.8 Relações com o ambiente e em especial com os recursos
hídricos
Os moradores de Boa Vista/Km 28 têm informações básicas sobre os cuidados e a
proteção com o meio ambiente, principalmente com os recursos hídricos. Há muito
ressentimento com relação às ações da fábrica de cimento que, além de contribuir
para o aumento da poeira da rodovia, tem contaminado as águas do rio Tapajós com
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detritos de produtos usados na fabricação do cimento, o clinquer, que acidentalmente
tem caído na água quando do transporte realizado no porto da empresa.
As ações de educação ambiental são algumas vezes desenvolvidas como atividades
escolares, mas os ACSs são os grandes divulgadores da importância de uma
consciência ambiental, principalmente devido aos sérios problemas que afligem a
comunidade. Os ACSs orientam os cuidados com a água, especialmente com as
fossas negras que não devem ser abertas nas imediações dos poços que fornecem a
água para beber. Além disso, orientam a população com relação ao descarte do lixo,
que deve ser queimado ou enterrado. Até que chegue a rede coletora de esgoto e uma
água de qualidade para o consumo humano, muito trabalho de conscientização
ambiental deve ser desenvolvido.
Vale ressaltar que há pouca informação sobre o processo de licenciamento ambiental
da fábrica de cimento, por exemplo, como os produtos tóxicos produzidos pelo
processo de fabricação do cimento são controlados; como os descartes são
acondicionados; qual a qualidade da saúde dos funcionários e outras questões
básicas de proteção ambiental.
7.4.3.1.5.5.6 Fichas das Vistorias realizadas nas Nucleações do Compartimento 5
Apresentam-se, a seguir, as Fichas das Vistorias realizadas nas nucleações
integrantes do Compartimento 5.
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BOA VISTA/Km 28

Município:Itaituba

Data: 29/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Rio Tapajós
Acesso por terra: BR-230
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 591862 e N: 9518874

1. CROQUI

2 PORTE
Número de ruas: 2 ruas
Nº de casas: 200 casas, sendo cerca de 150 na área urbanizada
1 Caixa d’água
1 Torre de telefonia
1 Posto telefônico
3 LOCAIS DE USOS COLETIVOS
1 Clube
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1 Igreja Católica
1 Igreja Evangélica
4 EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental I e II (160 alunos)
Saúde: 1 Posto de saúde que atende a outras comunidades
5 COMÉRCIO E SERVIÇOS:
5 Secos e molhados
2 Bares
1 Restaurante
1 Posto de combustível
1 Borracharia
2 Matadouros
6 ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Empregados da empresa de extração de calcário e das empresas terceirizadas, funcionários
públicos, aposentados e alguns no garimpo.
7 PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Sim – Guajajara e Munduruku
8 OBSERVAÇÃO GERAL
Segundo informante em 1995 havia 288 famílias e a população diminui em função da empresa
que cria um fluxo de mobilidade vinculado a quantidade de trabalhadores empregados.
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Habitações

Foto 2: Arruamento

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 3: Escola municipal.

Foto 4: Posto de saúde e igreja

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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SÃO JOÃO BATISTA I / CURRAL REDONDO

Município: Itaituba

Data: 29/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial:
Acesso por terra: Estrada da Barreira/ BR-230
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 606436 e N: 9532410

1. CROQUI

2 PORTE
Número de ruas: Casas espalhadas pelos diversos acessos existentes
Nº de casas: 50 casas
3 LOCAIS DE USOS COLETIVOS
2 Campos de futebol
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4 EQUIPAMENTOS SOCIAIS
Educação: 1 Escola Ensino Fundamental – 1ª a 4ª série
1 Igreja evangélica
1 Igreja católica
5 COMÉRCIO E SERVIÇO
1 Mercearia que serve “Panelada”
6 ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Não de observou atividade predominante. A população trabalha em fazendas, com agricultura
familiar, no garimpo e em madeireiras.
7 PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Não identificado
8 OBSERVAÇÃO GERAL
Sindicato dos Trabalhadores Rurais presente na comunidade.
Alcance de celular.
Água de poço/ cacimba.
Energia com rede elétrica.
Registros de dengue.
Local do antigo lixão de Itaituba.
Histórico de garimpo na área. Explodiram as balsas e a atividade diminuiu.
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Escola municipal

Foto 2: Habitação

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 3: Criação de gado
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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7.4.3.1.5.6 Compartimento 6 – BR-230 Sul – Margem Esquerda
O Compartimento 6 - BR-230 Sul – Margem Esquerda compreende apenas 02 nucleações
(Quadro 7.4.3.1.5.6/01). A nucleação de São Leopoldo do Tapajós, mais conhecida por
Quilômetro 180, está assentada nas duas margens da rodovia Transamazônica-BR-230
como também a nucleação denominada Boteco Dona Maria, localizada no quilômetro 218
da BR-230.
Quadro 7.4.3.1.5.6/01 – Localidades do Compartimento 6 – BR-230 Sul – Margem Esquerda.
Nucleação

Município

Área de Influência

São Leopoldo/Km 180

Itaituba

AID

Boteco Dona Maria

Itaituba

AID

Essas localidades ocupam parte da Gleba Arraia, área de terras devolutas discriminadas
pelo INCRA para os projetos de assentamento. No Plano Diretor de Itaituba essas áreas
estão definidas na Macrozona de Consolidação como área produtiva, mas no momento da
pesquisa não havia uma regra definida do uso e ocupação desse solo municipal. Vale
ressaltar que o Compartimento 6 contém integralmente a área destinada para o Projeto de
Desenvolvimento Sustentável - PDS Nova Esperança.
7.4.3.1.5.6.1 Caracterização geral das localidades do compartimento
Segundo as informações disponíveis, as nucleações do eixo BR-230 Sul – Margem
Esquerda surgiram logo após a construção da Transamazônica. São Leopoldo do Tapajós
parece ter surgido no final dos anos de 1970, no contexto do projeto de colonização do
INCRA. Os moradores que chegaram após o ano de 1988 encontraram uma nucleação
totalmente dependente dos serviços demandados pelos garimpos, que foram para a região
na década de 1980. Entretanto, nos anos de 1990, houve um conflito de terras, ainda não
resolvido, entre os colonos sulistas que buscavam colonizar essa área e a empresa
INDUSSOLO, conhecida grileira sempre presente nos conflitos de terras nessa região da
BR-230. Atualmente a nucleação do Km 180 é um ponto de apoio aos usuários da BR-230 e
aos garimpos da região, que dependem do serviço de frete de aviões oferecido por três
agências ali instaladas. O surgimento da nucleação do Boteco Dona Maria é mais recente e
está relacionado à existência de um garimpo na área. A função dessa nucleação é apoio ao
garimpo que é feito pelo boteco ali instalado, que oferece bebida alcoólica e uma mesa de
sinuca para diversão dos garimpeiros.
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O cenário atual das condições da infraestrutura básica, dos serviços e das atividades
comerciais das nucleações da BR-230 Sul – Margem Esquerda é muito precário e torna-se
mais crítico pela ausência de políticas públicas eficientes para a educação, saúde,
saneamento ambiental entre outros.
7.4.3.1.5.6.2 População, infraestrutura, serviços e atividades comerciais presentes em
cada localidade.
Para uma caracterização dos núcleos populacionais da BR-230 Sul – Margem Esquerda foi
organizado um quadro síntese (Quadro 7.4.3.1.5.6.2/01), que apresenta alguns aspectos
obtidos nos levantamentos de campo, como o número de residências e região de origem da
população, algumas condições da infraestrutura e dos serviços e das atividades econômicas
presentes em cada localidade.
.
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Quadro 7.4.3.1.5.6.2/01 – Quadro Síntese - Aspectos da população, infraestrutura, serviços e atividades econômicas.
Aspectos da População
Nucleação

São
Leopoldo/Km
180

Boteco Dona
Maria

Região
Origem

Nº casas

Infraestrutura
Água

Energia

Sanea mento

Serviços
Telefonia

Educação

Saúde

Atividades
Econômicas

Estabelecimentos de
Comércio e Serviços

NE (MA)

19

Poço
arte
siano

Não

Fossa

Telefone
público

Não

Não

02 Hotel /
restaurante
01 Loja de roupas
02 Pontos de
combustível
05 Aviões pequenos
Rádio amador

NORTE (PA)

01

Rio

Não

Não

Não

Não

Não

Boteco

Frete de Avião
Serviços de hotel e
restaurante
Pecuária

Comércio

FONTE: Roteiros de pesquisa expedita e roteiros de pesquisa qualitativa (nov. e dez. de 2012 e jan de 2013)
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O primeiro aspecto analisado diz respeito à origem dos moradores das nucleações. Como já
descrito anteriormente, a região foi colonizada após a abertura da BR-230 e a nucleação de São
Leopoldo/Km 180 recebeu famílias migrantes do nordeste que exploraram as áreas de garimpos
e se fixaram após o declínio do garimpo manual. A nucleação de Boteco Dona Maria compreende
apenas a família de uma indígena Munduruku com os filhos de um casamento interétnico.
Com relação ao tamanho das nucleações, São Leopoldo/Km 180 abriga cerca de 30 pessoas, ao
passo que a nucleação Boteco Dona Maria contava com apenas três moradores na época da
pesquisa.
O segundo aspecto apresentado pelo quadro-síntese diz respeito à infraestrutura das nucleações
e a primeira observação se refere ao abastecimento de água da nucleação de São Leopoldo/Km
180, que dispõe de um poço artesiano aberto pelo fazendeiro e dono da maior agência de frete
de avião da localidade. No Boteco Dona Maria a água consumida é proveniente do rio Jacaré,
que passa nas imediações da residência. Às vezes a água fica turva devido aos garimpos abertos
nas cabeceiras do rio. Observa-se, também, que não há nenhuma rede de coleta de esgotos na
região da BR-230 Sul – Margem Esquerda. Na nucleação do Km 180 predomina o sistema de
fossa rudimentar.
Os serviços de energia elétrica convencional não atendem as duas nucleações do
Compartimento 6 e os serviços de telefonia apenas atendem a nucleação de São Leopoldo/Km
180, que dispõe de um orelhão comunitário. Nessa nucleação a comunicação é
predominantemente feita via rádio amador das agências de frete de avião.
Os serviços públicos de educação e saúde não estão presentes nas duas localidades. Quando
necessitam de atendimento de saúde, recorrem ao centro de referência de saúde localizado no
quilômetro 28 da BR-230, mas dada a precariedade desse serviço na nucleação de Boa Vista, a
população do Compartimento 6, muitas vezes, recorre diretamente aos serviços de saúde
oferecidos na cidade de Itaituba.
Os serviços e comércio estão concentrados apenas na nucleação de São Leopoldo/Km 180, onde
existem 02 hotéis /restaurante com área de mercearia, 03 pontos de abastecimento de
combustível e 01 loja de roupas. Além do próprio boteco, não há nenhum outro comércio na
nucleação de Boteco Dona Maria.
O último aspecto refere-se às atividades econômicas de cada nucleação, que vêm caracterizar
sua função na economia do eixo BR-230 Sul – Margem Esquerda. Em termos gerais, a economia
da nucleação do Km 180 é essencialmente voltada para o apoio ao garimpo e aos usuários da
BR-230. Nessa nucleação a pecuária de corte apresenta uma pequena expansão. No caso da
nucleação Boteco Dona Maria, a função de apoio ao garimpo é a única atividade econômica.
A nucleação de São Leopoldo-Km 180 se destaca pelos serviços de 05 aviões de pequeno porte
que fazem diariamente o transporte de garimpeiros, mercadorias de consumo e material de
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reparo das máquinas usadas nos garimpos, além do combustível para iluminação e
funcionamentos dos maquinários do garimpo.
7.4.3.1.5.6.3 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 dessa região da BR-230 Sul –
Margem Esquerda refletem a história de formação das nucleações. No núcleo de São
Leopoldo/Km 180 o modo de vida é tipicamente urbano, pois a vida gira em torno dos serviços
que oferece aos garimpos e usuários da BR-230 e pode ser caracterizada como um simples
posto de serviço rodoviário. No núcleo do Boteco Dona Maria o modo de vida é atípico, pois se
trata de um simples boteco beira de estrada, funcionando na parte da frente de uma residência de
agricultor familiar tradicional, que tem no boteco uma estratégia econômica para complementação
da pequena renda obtida com a aposentadoria da proprietária. Assim, o modo de vida caboclo
segue definindo a relação com a terra, a mata e o rio Jacaré que lhes provê a água, o peixe e
local de lazer. Em São Leopoldo a relação com o rio e com a terra é secundária, pois o rio passa
longe e a terra deve ser removida à procura do ouro ou desmatada para virar pasto para o gado.
7.4.3.1.5.6.4 Relações de dependência com os núcleos urbanos
A conectividade com os centros estruturados, principalmente com a cidade de Itaituba, ocorre
com a acessibilidade estabelecida pela rodovia BR-230. Essa dependência abrange as
nucleações de São Leopoldo e Boteco Dona Maria e faz com que as nucleações ampliem as
opções para compra de produtos de consumo, como também para a obtenção dos serviços de
saúde e educação que são inexistentes nessa área do município de Itaituba.
7.4.3.1.5.6.5 Caracterização das Nucleações São Leopoldo/Km 180 e Boteco Dona Maria a
partir de Pesquisa Qualitativa Amostral
Neste Compartimento 6 também foi desenvolvido um trabalho de campo investigativo, sob os
mesmo critérios já apresentados no item referente à Metodologia de Pesquisa Qualitativa.
Entretanto, diferentemente dos demais compartimentos, no presente caso não houve escolha de
nucleação a ser apresentada, uma vez que apenas duas compõem o compartimento, com
características singulares. O núcleo do Km 180 com sua função de posto de serviços rodoviários
e aéreo para o extrativismo do ouro e o Boteco Dona Maria representando uma realidade
sociocultural relevante para compreender a função que as duas nucleações exercem na região
entre o PARNA e a FLONA AMANA e, também, nas duas entradas da BR-230 que, por cem
quilômetros, atravessa o PARNA.
O resultado dessa investigação, que compreende os textos apresentados a seguir, possibilitou
uma caracterização mais detalhada dos núcleos a partir das informações fornecidas pelos
entrevistados, sobre aspectos da infraestrutura urbana, da economia, das condições de vida, dos
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serviços públicos, além de informações sobre a história da nucleação e dos seus principais
aspectos socioculturais.
7.4.3.1.5.6.5.1 São Leopoldo do Tapajós/Km 180
A nucleação denominada São Leopoldo do Tapajós, mais conhecida como ‘Km 180’, está
localizada às margens da BR-230, a 180 quilômetros da cidade de Itaituba (Figura
7.4.3.1.5.6.5.1/01 e Foto 7.4.3.1.5.6.5.1/01). A Transamazônica, apesar das precárias condições
de trafegabilidade, principalmente no período das chuvas – inverno, é o principal acesso
rodoviário a essa localidade. Outra forma de acesso é o uso de avião de pequeno porte que pode
pousar na pista existente.

Figura 7.4.3.1.5.6.5.1/01 – Croqui da nucleação.
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Foto 7.4.3.1.5.6.5.1/01 - BR-230 nas imediações do Km 180.
Fonte: CNEC WorleyParsons, 2013.

A área de ocupação de São Leopoldo/Km 180 consiste em uma faixa de terras da Gleba Quatro
Irmãos, que no Macrozoneamento Municipal de Itaituba, estabelecido pelo Plano Diretor
Municipal, é definida como Macrozona de Consolidação, onde o uso do solo ainda não tem regras
definidas. Essa nucleação está circundada, ao norte, pelo Parque Nacional da Amazônia –
PARNA, a leste, pela Reserva Extrativista Mangabal – Resex Mangabal, a oeste, pela Floresta
Nacional de Amana e, ao sul, pela APA Tapajós I e pelos limites do município de Jacareacanga.
Vale ressaltar que, entre os quilômetros 170 e 190, há uma área de assentamento do INCRA
denominada PDS Nova Esperança, limitada ao norte pelo igarapé Montanha, ao sul pelas
cabeceiras do rio Jutaí e a leste pela Resex Mangabal.
O Km 180 é um assentamento disposto nas duas margens da BR- 230, compreendendo três
arruamentos, de um dos lados da rodovia, onde estão os estabelecimentos comerciais e as
residências (Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1/02 a /05). No outro lado, encontram-se as construções do
escritório da empresa de frete de avião, os depósitos de combustível e a pista de pouso. O núcleo
é formado por 19 casas, das quais nove estão fechadas.
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Foto 7.4.3.1.5.6.5.1/02 - Vista da nucleação Km 180

Foto 7.4.3.1.5.6.5.1/03 - Vista da nucleação Km 180

Foto 7.4.3.1.5.6.5.1/04 - Vista da nucleação Km 180

Foto 7.4.3.1.5.6.5.1/05 - Vista da nucleação Km 180

FONTE: (CNEC WorleyParsons, 2013).

Há dois hotéis localizados na porção oeste da BR-230 que também oferecem dois restaurantes,
sendo que um deles dispõe ainda de uma mercearia; há também um posto de combustível
rodoviário, uma loja de roupas e um posto de combustível exclusivo para o abastecimento dos
aviões. Não há igrejas, escola e nem posto de saúde na localidade
Os dois hotéis/restaurantes, Dona Nice (Foto 7.4.3.1.5.6.5.1/06) e Garimpeiro, atendem a
demanda dos garimpos da região e dos transeuntes da BR-230. Ali, o movimento diário e noturno
é muito grande, pois servem mais de 100 refeições no almoço e cerca de 50 no jantar, além dos
outros serviços oferecidos como o café da manhã e lanches aos usuários da Transamazônica
que circulam, principalmente, entre Jacareacanga e Itaituba.
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Foto 7.4.3.1.5.6.5.1/06 – Hotel Dona Nice.
FONTE: (CNEC Worley Parsons, 2013.

O restaurante Garimpeiro é a parada principal das linhas de ônibus, micro-ônibus e das linhas
particulares de caminhonetes que circulam na BR-230. O hotel/restaurante da Dona Nice recebe
uma freguesia fixa, geralmente dos fazendeiros. São Leopoldo é a única alternativa de serviços
ao longo de duzentos quilômetros desse trecho da BR-230, já que o posto de serviço Sol
Nascente está muito mais distante (Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1/07 a /10).
“Hotel só tem esse aqui e do Garimpeiro. [...] Do garimpeiro recebe muita
gente porque é dos micro-ônibus, dos ônibus tudo, caminhonete tudo encosta
lá. [...] Os outros que vem aqui já têm freguesia, as Hilux que encostam. [...]
Uma diária aqui é 20, 30 com café da manhã e a comida é 15 reais. O hotel
tem três quartos. [...] O fim de semana é sempre mais fraco, dia de segunda
também. Os que dorme é os passantes de viagem. [...] Tem muitas das
vezes que eles trazem uma carne, um peixe né para a gente preparar. Às
vezes quando os passantes param por aqui ficam para o almoço aí só diverte
aí né! “ (Moradora, jan/2013)
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Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1/07 a /10 – Detalhes do Hotel/Restaurante Garimpeiro.
FONTE: CNEC Worley Parsons, 2013.

Além desse tipo de apoio ao usuário da BR-230, o Km 180 é um importante local de apoio para o
garimpo dessa região dos municípios de Itaituba e Jacareacanga. A pista de pouso é usada por
duas empresas de frete de pequenos aviões, que fazem o transporte de garimpeiros e de
implementos e suprimentos. Essa função ocorre somente durante o dia, pois a partir das 17 horas
não há mais voos (Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1/11 e /12).
A maioria das construções é de madeira e as coberturas são geralmente de telhas de
fibrocimento. Em geral as áreas ao redor das residências são bem cuidadas, mas as ruas são
apenas capinadas e há muito lixo acumulado nos terrenos baldios.
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Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1/11 e /12 – Vista da nucleação às margens da BR-230.
FONTE: CNEC Worley Parsons, 2013.

7.4.3.1.5.6.5.1.1 Histórico de formação
A ocupação histórica indígena nessa área limítrofe da Reserva Extrativista do Mangabal é
apontada nos estudos da etnohistória do Tapajós-Madeira (Menendez, 1981) e evidenciada pelos
sítios de Terra Preta de Índio (TPI), encontrados em locais onde está atualmente o Parque
Nacional da Amazônia. Sabe-se também que a região foi foco da colonização portuguesa desde
o século XVII e que, posteriormente, foi explorada pelas grandes empresas dos patrões da
borracha que dominaram a região por quase um século.
São poucas as informações sobre a formação da nucleação de São Leopoldo/Km 180. Acreditase que tenha surgido no contexto dos projetos de colonização do INCRA, com a construção da
Transamazônica e, devido ao abandono dessa política de assentamento pelo governo federal,
ficou ao sabor dos processos de ocupação que ocorreram nesse trecho da BR-230. Tão pouco há
informações sobre a origem do nome São Leopoldo.
As entrevistas foram realizadas com moradores mais antigos, que chegaram por volta de 1988 e
já encontraram um lugar em processo de estagnação, mas totalmente dependente dos serviços
demandados pelos garimpos explorados na região naquela década. Uma entrevistada de origem
maranhense, moradora há 25 anos, recorda a chegada de sua família quando o garimpo do ouro
estava em sua fase mais produtiva.
“Agora tem muita diferença, quando chegamo aqui tinha mais movimento,
porque nós chegamos pra cá em 87 e estamos até hoje, mas tinha mais
movimento porque tinha o pessoal do sul que morava aqui e queria construir
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comunidade. Só que aí depois não deu certo não, eles voltaram pro lugar
deles e teve um que trocou assim lote pra lá do sol (INDUSSOLO62), porque
aqui sai do sol (INDUSSOLO), aí tornaram voltar pra lá.” (Moradora,
jan/2013)
“[...] Teve escola, quando nós chegamos aqui tinha o colégio, né? Não tinha
mais assim, como diz assim tinha aluno, estudante não. Tinha colégio, tinha
Igreja, agora posto não tinha.” (Moradora, jan/2013)
O que pode se depreender dessa fala é que houve um conflito de terras, ainda não resolvido,
entre os colonos sulistas que buscavam colonizar essa área com a empresa INDUSSOLO,
conhecida grileira, que está sempre presente nos conflitos de terras, nesse trecho da BR -230.
Em algumas comunidades do Compartimento 4 a ação dos ocupantes, posteriormente
reconhecida pelo INCRA, veio sustar os direitos alegados pela empresa.
As memórias dos entrevistados recuperam partes da formação da nucleação ao afirmar que as
famílias sulistas, mais precisamente originárias do Paraná, buscavam colonizar a área e construir
uma comunidade, tanto que quando os entrevistados chegaram havia até uma escola em
funcionamento que fechou com a saída das famílias expulsas pela INDUSSOLO.
“Eu acho que, se me lembro bem é Paraná...Não é de Santa Catarina.
Dizem que eles compraram da ‘indo Sol’ (INDUSSOLO). Inclusive tem esse
terrenão todinho que é do Pai Velho que era do ‘indo sol’ (INDUSSOLO). [...]
(A INDUSSOLO) eu acho que era só de negócio as terra dela, não sei se era
pra comércio, pra coisa de produção de plantio, se era pra garimpo, não sei
não explicar assim pra que era...sei que eles movimentavam isso aqui, tudo
era deles. [...] aí teve atraso, eles não pagavam os impostos pro governo, aí
até hoje eles vivem lutando com isso, por causa dos impostos atrasados. ...]
ainda disse que não perderam, pra não dizer que não tem mais nada não, tão
lutando ainda, aí ficou. ..paralisou assim né...num pode fazer negócio, por
isso que o INCRA ainda não se envolveu. [...] Tinha uns ainda pra trás,
incrusive aqui era deles, o pessoal do Sul que era mesmo restaurante . [...] e
esse aqui tinha outra mais lá em baixo. [...] Tinha uma casa pra lá que foi
desmanchada. Tinha outra mais ali no Garimpeiro e foi desmanchada.”
(Moradora, jan/2013)
Outros aspectos da formação do núcleo foram obtidos junto a um morador, também de origem
maranhense, que conheceu o Km 180 em vários momentos de suas andanças como garimpeiro e
que se fixou em São Leopoldo a partir de 1999, quando passou a gerenciar o frete de aviões.
62

INDUSSOLO - Empresa Imobiliária que fez apropriação ilegal de terras em várias áreas dessa região da BR 230. A INDUSSOLO
anunciava ser proprietária de 1.138.000 ha na região onde se situa o grupo ribeirinho de Montanha – Mangabal e ameaçava expulsálos do local.
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“Eu já ouvi falar que não existia nem sinal de Transamazônica e já
garimpavam pra cá, no Tapajós, de canoinha remando e é, e já vinha pros
garimpo manual. [...] Construíram a Transamazônica aí melhorô, mas antes
era subindo no remo. [...] Ali perto do igarapé Montanha tinha seringueira
com marcas de corte [...] eu vi ali perto dessa primeira ponte aqui, no começo
da Montanha, daqui a nove quilômetros, na área da Flona (Flona Amana) e
[mais acima] é assim um bucado de hora de rabeta também.” (Morador,
jan/2013)
Além dessas informações sobre a exploração da seringa na região, o entrevistado destaca que a
extração do pau rosa também foi uma atividade que movimentou muita gente na área e indica a
localização de uma usina de processamento do óleo extraído nas imediações dessa região do
Médio Tapajós.
“Aqui na Boca do Rato aqui, que fala Boca do Rato que é a Boca do Galpão,
tem uma paradinha lá que eles falam que é Boca do Rato, é a usina de
processamento de pau rosa pra extrair [...]num sei o que óleo é usado. [...]
Aqui na beira desse rio (Tapajós) aqui em cima tem uma caldeira véia, tá lá
os pedaço veio dos ferro que ainda tão nela.“ (Morador, jan/2013)
A história de vida desse morador é muito semelhante à de outros migrantes que chegaram à
região no auge do ouro, depois saíram para outras áreas de garimpo e de novas oportunidades
de trabalho e voltaram para a região da BR-230, onde formaram família e se estabeleceram.
“(Vim do) Maranhão em 84. [...] Na época vinha muita gente. É pra Itaituba
essa região todo. [...] No Maranhão eu morei na Serra dos Cararás trabalhei
em firma, retornei lá e voltei pra Itaituba e assim tem muitos. [...] Já constitui
família já aqui (com mulher de ) Itaituba! [...] antes eu trabalhava no garimpo
mesmo, garimpando, mas agora tá com 10 anos que eu trabalho aqui. [...]
trabalhei uns seis anos com rapaz que trabalhava aqui. e aí foi embora pra
Itaituba. [...] o garimpo na década de 80 foi melhor né! [...] É porque diminui o
ouro né, a terra melhor de ouro o pessoal já tiraram já diminuiu a produção
[...] se torna mais caro, o movimento diminui. Eu andei aqui em 86 na época,
86 tinha bastante movimento aqui ,aí eu mudei de região, região assim de
Tucuruí depois que eu retornei pra cá em 99 pra 2000, aí já tava assim nunca
aumentou, só construíram aquele restaurante lá, esse hotelzinho aí..aí
estabilizou assim. (Aqui) praticamente fundada por eles (paranaenses). [...]
Hoje tem garimpo, agricultura é pouquinho tem essas derrubadinha...”
(Morador, jan/2013)
Ao longo dos últimos 40 anos, o núcleo foi se consolidando com o fluxo cada vez maior de
garimpeiros que seguiam pelas áreas auríferas dos afluentes do Alto Tapajós, passando a ser um
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importante ponto de apoio para os serviços de frete de aeronaves demandados pelos garimpos –
instalaram-se duas empresas de frete de pequenos aviões, além de serviços de abastecimento
de víveres e de combustível.
Apesar dessa vinculação com o garimpo, São Leopoldo/Km 180 é considerado pelos moradores
como um lugar tranquilo e livre da violência que ocorre nas áreas onde existem garimpos, e onde
também não são registrados conflitos de terras.
7.4.3.1.5.6.5.1.2 Infraestrutura e equipamentos públicos
A população de São Leopoldo se desloca para outras localidades utilizando os serviços das
linhas de micro-ônibus ou das caminhonetes particulares, que atendem essa região da
Transamazônica. Há também o serviço de pequenas aeronaves, cujo frete ultrapassa o valor de
dois mil reais.
“Carro é direto aqui nessa estrada, não falta não. [...] Contando com o
dinheiro né, se quiser levar de carona é mais difícil [...] cobram uns 60 reais
por pessoa [...] de avião vai, só que também é caro. Um avião pra levar é
mais de dois mil. [...] O ônibus tem uns que vale 50, 60 é os carros aí.
(Carona) Não é muito assim fácil não, porque você sabe, todos vive acho que
é disso aí, eles não gostam muito [...] tem as caminhonetes, caminhonete de
linha, carro pequeno faz linha pra cá também. (o micro-ônibus) é uma vez
só, quem vai pra Jacaré, quem vem pra cá passa pra Itaituba.” (Moradora,
jan/2013)
Os moradores dispõem de um poço artesiano e a água é considerada uma água mineral, que não
precisa de tratamento. A água do poço abastece toda a comunidade e alguns moradores usam a
roda d’água ou os motores a diesel para abastecer as caixas d’água. Cada residência tem o seu
motor, porque a energia elétrica convencional ainda não chegou.
Para a destinação dos esgotos domésticos existem, na maioria das casas, fossas individuais, tipo
fossa negra. Não há nenhuma forma de coleta pública de lixo que é habitualmente queimado e,
quando orgânico, é enterrado ou consumido pelas criações domésticas ou ainda disposto em
buracos abertos pelos moradores.
O serviço de telefonia compreende um telefone público, que geralmente não está funcionando;
não há cobertura para celular e os moradores recorrem aos serviços de rádio amador que
existem nos hotéis/restaurantes ou na agência de frete de aeronaves.
Com relação à educação e saúde, a nucleação carece de ambos os equipamentos. A assistência
à saúde é inexistente e nem mesmo há um agente de saúde que atenda os moradores. Não há
posto de saúde e nenhuma infraestrutura que possa garantir um bom atendimento; quando
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necessário recorrem ao posto de saúde em Boa Vista/Km 28 na BR-230, que também não pode
assistir os casos que demandam o serviço de um médico, quando recorrem diretamente aos
serviços oferecidos na cidade de Itaituba.
“Malária dá, de vez em quando houve casos de malária [...] E vai pra Itaituba.
[...] às vezes aparece (ACS) por aqui, mas só assim. [...] agora mesmo
apareceu coisa assim que a virose parece dengue e já teve várias pessoas
que caiu, por aqui é a dona mesmo daqui tá indo. [...] Aí quando tem, tudo
tem que ir pra Itaituba e ela não foi aí toma aquele Tilenol que é o único
remédio... com água de coco, mas ela tá bem melhor já.” (Moradora,
jan/2013)
Aparentemente as condições de saúde da população são boas, apesar dos casos registrados de
malária, doença que assola essa região de garimpo e ocorre eventualmente no Km 180. Nessa
situação o doente segue para Itaituba, onde recebe a assistência necessária.
A nucleação de São Leopoldo/Km 180 há muito tempo não dispõe de escola municipal de ensino
fundamental.
“Criança aqui é muito difícil, vem assim quando tá de férias. [...] tem que se
mudar pra lá se tiver criança. [...] Aí fica só quem mora mesmo [...] Aí bota
nas casas pra lá, quem não tinha parente.” (Moradora, jan/2013)
7.4.3.1.5.6.5.1.3 Organização social
Não se registra no núcleo de São Leopoldo/Km 180 a presença de uma Associação de
Moradores; as iniciativas de formação não prosperaram, por não haver união entre os habitantes
locais.
“Aqui não tem associação [...] já lutaram muito pra fazer aqui na comunidade
[...] mais nunca conseguiram organizar uma coisa certa não [...] começa por
aí né, tem que ter a união primeiro”. (Moradora, jan/2013)
7.4.3.1.5.6.5.1.4 Atividades econômicas
Apesar de se destacar como ponto de apoio ao fluxo rodoviário da BR-230, considerando a
parada de ônibus ou as lotações no hotel/restaurante, que funciona desde manhã até à noite, e
de uma borracharia e posto de combustível, a principal função do núcleo populacional de São
Leopoldo é a de um ponto estratégico de apoio ao garimpo (Foto 7.4.3.1.5.6.5.1.4/01).
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Foto 7.4.3.1.5.6.5.1.4/01 – Estabelecimento comercial.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A função de apoio ao garimpo define a vida e a economia da nucleação, 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.
“(Garimpeiros) tem os que mora aqui que trabalha no garimpo mais perto e
tem outros que é só passante mesmo.” (Moradora, jan/2013)
Há duas empresas de voo que dispõem de 5 aviões para frete. Geralmente ocorrem de 4 a 5
voos diários, aterrissando em pistas abertas nas imediações dos garimpos e retornando quase
imediatamente para a pista do Km 180 (Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1.4/02 a /05).
“O que eu faço aqui é através do garimpo [...] Aqui tem três proprietários de
avião [...] tem o Dalgo, o José Barros que é conveniado com Ivan de Almeida
e tem também um avião particular que é do Júlio Barros. [...] Eu que trabalho
aqui pro seu Dalgo e trabalho através dele.” (Morador, jan/2013)
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Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1.4/02 a /05 – Pista de pouso e aeronaves.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

São vários os garimpos que dispõem de pistas e muitas vezes o dono do garimpo é o proprietário
do avião (Foto 7.4.3.1.5.6.5.1.4/06). Há acordos entre os donos do garimpo que controlam as
pistas e que são respeitados pelos pilotos que trabalham nas agências de frete.
“Aqui é uns dois avião voando [...] Aí depende da quantia de voo que demora
por dia. Muitas vezes passa dias sem voar. (às vezes) é 4, 5 voos por dia. [...]
O voo é o seguinte, eu acho que é 1200 a hora, varia de 600 reais a 900, mil
e pouco é assim de acordo com a distância. [...] Aqui mesmo o dono do avião
aqui, ele tem duas pistas só que é pista cigana, aí quem trabalha na área
dele com direito de voar no avião dele. Ah, ele é dono de garimpo. [...] E tem
o da agência do Seu Zé Barros, ali que tem Santa Tereza, tem pista nova,
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pista Cara Preta. Aí quem trabalha nessa área também tá com direito de
avoar no avião dele. Se não é do garimpo [...] Paga o preço do voo,
mercadoria dele, o óleo dele. [...] Aí os donos de serviços do garimpo pagam
um voo pra deixar o voo de uns 500 kg num aviãozinho.” (Morador, jan/2013)

Foto 7.4.3.1.5.6.5.1.4/06 – Residência de proprietário de avião e de fazenda de gado.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

É grande o fluxo de aviões e de pedidos de encomendas pelo rádio amador, que atende
diariamente uma grande área da região garimpeira dessa parte do município de Itaituba. A
maioria dos voos se destina ao transporte das mercadorias trazidas pelas empresas de Itaituba,
as quais são organizadas e distribuídas pelos pilotos nos garimpos. Esses serviços também
compreendem o transporte de combustível e óleo para as máquinas usadas no garimpo e o
translado de garimpeiros que precisam de atendimento médico, principalmente para o tratamento
de malária. Vale ressaltar que cada garimpo dispõe de containers para armazenar a gasolina e o
óleo diesel, que são também administrados pela agência de frete, além da gasolina especial
usada pelas aeronaves (Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1.4/07 a /10).
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Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1.4/07 a /10 – Detalhes dos depósitos de combustíveis.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Para garantir esse fluxo de voos, as empresas de frete (Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1.4/11 e /12) contam
com três pilotos que têm uma escala determinada, permanecendo quinze dias no Km 180, onde
utilizam os serviços de hotel e de restaurante.
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Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1.4/11 e /12 – Agência de frete e mercadorias dos garimpos.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Além de empregar vários moradores como cozinheiras, atendentes do restaurante, lavadeiras,
entre outros, os serviços de apoio ao garimpo e aos usuários da BR-230 também geram renda
para os pequenos agricultores familiares da área, que fornecem alguns produtos consumidos
pelos restaurantes; mas a maior parte da despensa dos estabelecimentos é comprada na cidade
de Itaituba. Vale destacar que não se pratica pesca comercial, mas os moradores pescam nos
igarapés mais próximos, apenas para o consumo familiar.
“Ali tem os colono do Montanha pra cima, pra fazer farinha, planta assim
macaxeira. [...] e vez em quando eles trazem para vender. [...] Quando eles
(garimpeiros) precisam assim eles compram na cidade, esses aqui (produtos
das prateleiras ) é mais para o consumo dentro do hotel, mas sempre que faz
compra é na cidade.” (Moradora, jan/2013)
Outra atividade econômica é a pecuária de corte, desenvolvida nas fazendas que se
estabeleceram na área e que também empregam alguns moradores como diaristas, nos trabalhos
de preparo e capina dos pastos (Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1.4/13 e /14).
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Fotos 7.4.3.1.5.6.5.1.4/13 e /14 – Pasto nas imediações da pista de pouso.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.6.5.1.5 Aspectos populacionais
Apesar do número de moradias e do intenso fluxo de pessoas, chama à atenção o grande
número de adultos e a ausência de crianças. A ausência de serviços públicos, como escola e
posto de saúde pode explicar esse fato, pois muitas famílias, geralmente as mães, mudam-se
para Itaituba quando as crianças chegam à idade escolar.
A origem da população é, em grande parte, de nordestinos, mas os maranhenses são a maioria,
talvez porque são mais afeitos às lides do garimpo e, quando se esgotaram as áreas de garimpo
manual, permaneceram no Km 180. Não se registrou a presença de paranaenses que foram a
maioria em época passada.
A distância dos centros urbanos, o isolamento criado pelas péssimas condições da BR-230 e o
grande fluxo de pessoas, principalmente de garimpeiros, criam poucas condições para
casamentos no próprio núcleo. A maioria das famílias está consolidada e os filhos em idade de
casamento estão na cidade de Itaituba, onde formam suas famílias. Observa-se, ainda, a
ausência de famílias aparentadas, resultado da dinâmica local que não favorece a formação de
uma teia de relações entre as famílias moradoras.
“Não, cada um é de uma família assim diferente. [...] é tem muitos que vem
de fora, eu já vim de longe e essa que mora aqui é maranhense é assim, tem
outros ali do hotel, num sei se é paraense ou o que que é. [...] aqui se ajunta
(casamento) de vez em quando. [...] às vezes vai trabalhar, aí em região de
garimpo, também se ajuntam muito, sai já ajunta.” (Moradora, jan/2013)
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7.4.3.1.5.6.5.1.6 Práticas culturais
É total a ausência de qualquer manifestação cultural que agregue os moradores. A única
manifestação são as festas de fim de ano, quando algumas poucas famílias fazem um almoço
comemorativo.
“É sempre assim por ano, só o almoço mesmo no final de ano, num tem nada
de festa [...] é no final de ano, Natal e ajunta bem pouquinho assim. Só as
que não vão pra cidade.” (Moradora, jan/2013)
7.4.3.1.5.6.5.1.7 Relações com o ambiente e em especial com os recursos hídricos
Não se registrou nenhuma relação especial com o ambiente. Há, entretanto, uma preocupação de
alguns moradores com o lixo e os efeitos de sua deposição.
7.4.3.1.5.6.5.2 Boteco Dona Maria/Km 220
A nucleação denominada Boteco Dona Maria, mais conhecida como ‘Km 220’, está localizada às
margens da BR-230, a 220 quilômetros da cidade de Itaituba. A Transamazônica, apesar das
precárias condições de trafegabilidade, é o principal acesso rodoviário a essa localidade (Figura
7.4.3.1.5.6.5.2/01).
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Figura 7.4.3.1.5.6.5.2/01 – Croqui da nucleação.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

A área de ocupação de Boteco Dona Maria consiste numa faixa de terras da Gleba Quatro
Irmãos, que no Macrozoneamento Municipal de Itaituba, estabelecido pelo Plano Diretor
Municipal, é definida como Macrozona de Consolidação, na qual o uso do solo ainda não tem
regras definidas. Essa área, que acompanha o traçado da BR-230, está circundada, ao norte,
pelo Parque Nacional da Amazônia – PARNA e pelo PDS Nova Esperança; a leste, pela Reserva
Extrativista Mangabal – Resex Mangabal; a oeste, pela Floresta Nacional de Amana e, ao sul,
pela APA Tapajós I e pelos limites do município de Jacareacanga (Fotos 7.4.3.1.5.6.5.2/01 e
/02).
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Fotos 7.4.3.1.5.6.5.2/01 e /02 - Placa dos limites da FLONA Amana e área de pasto nas imediações do km
217.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Trata-se de um assentamento disposto nas duas margens da BR- 230, compreendendo apenas
um domicílio, sendo que na parte da frente está o boteco e nos fundos a residência da família. Há
também nos fundos do domicilio uma pequena casa de taipa (pau a pique) coberta de palha de
palmeira. No outro lado da rodovia está a roça de mandioca, a choça onde funciona a Casa de
Farinha e o porto no rio Jacaré, onde está a tábua de lavar roupa. Não há nenhuma outra
construção, nenhuma igreja, escola ou posto de saúde (Fotos 7.4.3.1.5.6.5.2/03 a /05).

Fotos 7.4.3.1.5.6.5.2/03 a /05 - Placa de sinalização na BR-230 e vista do domicílio.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Esse núcleo, que abriga a família de dona Maria e seu filho, tem a função de apoio ao usuário da
BR-230 e ao garimpo que está a dez quilômetros, dentro da FLONA Amana (Fotos
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7.4.3.1.5.6.5.2/06 e /07) O boteco oferece pinga, cerveja e refrigerantes, além de petiscos.
Eventualmente é oferecida alguma refeição, por exemplo, uma galinhada, desde que combinada
antecipadamente. Essa função ocorre somente durante o dia, pois quando escurece é rara a
presença de usuários ou de garimpeiros.

Fotos 7.4.3.1.5.6.5.2/06 e /07 - Vista da BR-230 nas imediações da nucleação e vista de parte da FLONA
Amana.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

O domicílio é de madeira e a cobertura é de telha de fibrocimento. As áreas ao redor da
residência são bem arborizadas e no terreno estão dispostas algumas tralhas de cozinha e
garrafas descartadas de vidro ou de plástico.
7.4.3.1.5.6.5.2.1 Histórico de formação da nucleação
A ocupação histórica indígena nessa área limítrofe à Reserva Extrativista do Mangabal é
apontada nos estudos da etnohistória do Tapajós-Madeira (Menendez, 1981) e evidenciada pelos
sítios de Terra Preta de Índio (TPI) encontrados em locais onde está atualmente o Parque
Nacional da Amazônia. No entanto, não foi possível registrar nenhuma evidência da aldeia
indígena. Sabe-se também que essa região foi explorada, desde o final do século XIX, pelas
grandes empresas dos patrões da borracha que dominaram o Médio Tapajós por quase um
século.
São poucas as informações sobre a formação da nucleação do Km 220. O Boteco Dona Maria
existe há pelo menos 15 anos, quando dona Maria chegou com seu marido e se estabeleceram
ali com o objetivo de atender à demanda dos garimpos que existem naquela área da BR-230.
Após a morte do companheiro, ela passou a tomar conta do comércio e hoje conta com o apoio
do filho, que está separado da esposa.
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Na época da pesquisa, dona Maria estava viajando e a entrevista foi realizada com os dois filhos
presentes.
Dona Maria é uma indígena Munduruku criada na Aldeia Mangueira, na Terra Indígena Sai Cinza,
localizada no município de Jacareacanga. Os filhos são resultado de um casamento interétnico,
mas foram criados na aldeia indígena e um deles é casado com mulher Munduruku.
“Beto, mas me chamam mesmo de José Reinaldo, Só que me chamam de
Beto. Minha mãe é Índia e moreno, eu me criei em aldeia, nasci na aldeia. É
essa Sai Cinza, só que nós tinha uma aldeia. Finado meu avô...era
Mangueira lá o nome. Na língua Munduruku só faço entender tudo, o que fala
eu entendo, mas não consigo falar, é muito difícil. sou casado com uma Índia,
mas ela fala na gíria e eu não falo...ela entende tudo, assim, português
mais...num vai. Ela fala pouco em português, mas ela fala mais na gíria..
Tenho uma casa em Jacareacanga. E a terra da Sai Cinza Tá resolvida... lá
tem muita gente, é uma aldeia grande. Lá pescam, plantam mandioca,
farinha...Muitos trabalham no garimpo muitos vivem da farinha.” (Morador,
jan/2013)
Apesar dessa vinculação com o garimpo, o núcleo Boteco Dona Maria é considerado pelos
moradores como um lugar tranquilo e livre da violência, que ocorre nas áreas onde existem
garimpos; também não são registrados conflitos de terras.
7.4.3.1.5.6.5.2.2 Infraestrutura e equipamentos públicos
A família moradora se desloca para outras localidades utilizando os serviços da linha de microônibus, chamada localmente de ‘cata cornos’, que faz o trajeto Itaituba – Jacareacanga duas
vezes por dia. Internamente dispõe de uma canoa que eventualmente é usada para pesca e
deslocamento no interior da FLONA (Foto 7.4.3.1.5.6.5.2.2/01).
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Foto 7.4.3.1.5.6.5.2.2/01 - Canoa utilizada para a pesca.
FONTE: (CNEC WorleyParsons, 2013).

A água consumida é coletada manualmente no rio Jacaré, a poucos metros da residência. Não há
nenhum tratamento e quando está muito barrenta, devido à extração do ouro nas cabeceiras do
rio Jacaré, procuram uma água mais limpa em local distante do domicílio.
Não há fossa negra e o lixo é habitualmente queimado; quando orgânico é consumido pelas
criações domésticas e, se sólido, é disposto no terreno ao lado da casa (Fotos
7.4.3.1.5.6.5.2.2/02 e /03).
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Fotos 7.4.3.1.5.6.5.2.2/02 e /03 – Detalhes do domicílio e boteco, e do terreno onde se dispõe o lixo.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Não há serviço de energia convencional; a família dispõe de um motor gerador que funciona a
partir da boca da noite. Não há cobertura de celular nem telefone fixo. Quando necessária a
comunicação, recorrem ao telefone público do Km 180 ou aos rádios amadores das agências de
frete de avião.
Com relação à educação e saúde, conforme já mencionado, Boteco Dona Maria não dispõe de
escola e a assistência à saúde também é inexistente, não havendo nem mesmo registro da
passagem de algum agente de saúde pelo local. Quando necessário, recorrem ao posto de saúde
localizado em Boa Vista/Km 28, na BR-230, ou seguem diretamente para os serviços oferecidos
nas cidades de Itaituba e Jacareacanga.
Aparentemente as condições de saúde da família são boas e não foi registrado nenhum caso de
malária, doença endêmica na região.
Vale ressaltar que também não utilizam os serviços diferenciados de saúde garantidos para os
indígenas.
Quanto a práticas culturais, apenas pode-se destacar, nas construções secundárias, um misto de
arquitetura indígena e regional. O aspecto mais interessante são as técnicas utilizadas na
confecção dos telhados das choupanas (Fotos 7.4.3.1.5.6.5.2.2/04 e /05). Exceto esse aspecto,
não se observa nenhuma outra prática digna de nota, pois até mesmo a produção da farinha de
mandioca é dependente da mecanização do ralador e do uso de um fogão de barro alteado, onde
está assentado o tacho industrial para a torrefação.
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Fotos 7.4.3.1.5.6.5.2.2/04 e /05 - Detalhes do telhado da Casa de Farinha.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

7.4.3.1.5.6.5.2.3 Atividades econômicas
A função de apoio ao garimpo é o que define a vida e a economia do lugar. Pode ser
caracterizada como uma área de lazer, pois os garimpeiros passam por ali à procura de bebida
(pinga e/ou cerveja) e se divertem jogando sinuca nas horas vagas. Esse serviço garante alguma
renda, mas a aposentadoria de dona Maria é a renda principal da família.
A pesca destina-se apenas ao consumo familiar e a roça de mandioca (Fotos 7.4.3.1.5.6.5.2.3/01
a /04) destina-se à produção de farinha de mandioca que eventualmente é vendida aos
garimpeiros. As criações domésticas, como galinha e porcos, são primeiramente destinadas ao
consumo familiar, mas são eventualmente vendidas e/ou preparadas para os garimpeiros que
pagam a preço de ouro.

VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 321
Revisão: 0

Fotos 7.4.3.1.5.6.5.2.3/01 e /02 - Roça de Mandioca e detalhe da Casa de Farinha.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

Fotos 7.4.3.1.5.6.5.2.3/03 e /04 - Detalhes da Casa de Farinha.
FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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7.4.3.1.5.6.5.2.4 Relações com o ambiente e em especial com os recursos hídricos
Cabe ressaltar que não se registrou nenhuma relação especial com o ambiente, em particular
com os recursos hídricos A dificuldade de verbalização do entrevistado impediu que melhor se
explorasse esse e os demais itens da entrevista. Entretanto, os valores culturais Munduruku
parecem estar preservados.
7.4.3.1.5.6.6 Fichas das Vistorias realizadas nas Nucleações do Compartimento 6
Apresentam-se, a seguir, as Fichas das Vistorias realizadas nas nucleações integrantes do
Compartimento 6.
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BOTECO DONA MARIA

Município: Itaituba

Data: 28/11/12

Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa
Corpo d’água referencial: Igarapé (nome não identificado em campo)
Acesso por terra: BR-230
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 495226 e N: 9425718

1. CROQUI

2 PORTE
Número de ruas: BR-230
Nº de casas: 1 casa
3 LOCAIS DE USOS COLETIVOS
4 EQUIPAMENTOS SOCIAIS
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5 COMÉRCIO E SERVIÇO
1 Barzinho apoio ao garimpo e BR-230
6 ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES
Comércio
7 PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
Sim
8 OBSERVAÇÃO GERAL
Dona Maria é índia Munduruku, viúva. Sua casa e pequeno comércio, apenas cachaça segundo
seu filho, atende ao garimpo que dista 10 km da BR- 230
9. FOTOGRAFIAS

FOTO 1: Habitação.

FOTO 2: Igarapé.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

FOTO 3: Barco utilizado para pesca.

FOTO 4: BR-230.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.
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SÃO LEOPOLDO DO TAPAJÓS

Município: Itaituba
Pesquisadores: Lea Cavalcanti e Paulo Serpa

Data: 28/11/12

Corpo d’água referencial:
Acesso por terra: BR- 230
Coordenadas: Projeção UTM. Datum SIRGAS 2000. Fuso: 21S. E: 508163 e N: 9449827

1. CROQUI

2 PORTE
Número de ruas: 3 ruas.
Nº de casas: 19 casas. (9 desocupadas)
3. LOCAIS DE USOS COLETIVOS
4. EQUIPAMENTOS SOCIAIS
1 Telefone Público
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5. COMÉRCIO E SERVIÇO
1 Secos e molhados
2 Restaurantes/bares
2 Pontos de venda de combustível
1 Pista de pouso
2 Hotéis/dormitórios

6. ATIVIDADES ECONÕMICAS PREDOMINANTES
Predominantemente apoio ao garimpo
Apoio a BR-230. Parada para os ônibus e caminhões Chácaras
7. PRESENÇA DE POPULAÇÃO INDÍGENA
8. OBSERVAÇÃO GERAL
Malária constante
Prostituição
Pista de pouso particular
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9. FOTOGRAFIAS

Foto 1: Habitação.

Foto 2: Comércio.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013

Foto 3: Pista de pouso.

Foto 4: Placa de Estação Pluviométrica.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

FONTE: CNEC WorleyParsons, 2013.

VOLUME 18
DIREITOS RESERVADOS
CNEC WorleyParsons

Página: 328
Revisão: 0

