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10. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MEIO SOCIOECONÔMICO 
E CULTURAL  

10.1 Fundamentação Técnica da Definição das Áreas de Influência 
e Metodologia 

Conceitua-se como Área de Influência Indireta - AII a área geográfica passível de ser 
indiretamente afetada pelos impactos positivos ou negativos decorrentes de um 
empreendimento. No caso sob estudo, a AII é, portanto, a área sem potencial para 
abrigar impactos ambientais significativos decorrentes da expansão da mineração nas 
Minas de Ferro N4 e N5, onde, entretanto, poderão vir a serem caracterizados impactos 
significativos benéficos ou adversos diretos ou indiretos, decorrentes de sinergias com 
impactos de outros empreendimentos. 

No Meio Socioeconômico, a AII - contexto regional de estudo do empreendimento - foi 
definida em função da dinâmica regional observada, buscando-se conhecer os efeitos 
sobre o território considerado, de um empreendimento consolidado, com atividades na 
região por quase três décadas e que seguirá em curso de expansão conforme ocorreu ao 
longo de sua existência.  

No contexto da AII, cabe considerar, também, a sinergia decorrente da consolidação 
social e econômica do conjunto de empreendimentos minerais existentes e em 
diferentes estágios de discussão em termos de viabilidade ambiental ou mesmo em 
estágios distintos de implantação.  

Em decorrência dos mencionados objetivos, optou-se por configurar a AII como o 
território compreendido por 24 municípios, a saber: Abel Figueiredo, Água Azul do 
Norte, Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos 
Carajás, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do 
Norte, Palestina do Pará, Pau D´Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Sapucaia, Santa 
Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São Félix do 
Xingu, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Tucumã e Xinguara. Tal 
definição tem um recorte conservador que vem sendo adotado em outros estudos 
ambientais desenvolvidos na região com a finalidade de se reconhecer a efetiva 
influência da mineração da região do Complexo Minerador de Carajás no conjunto dos 
municípios que possuem seu território potencialmente exposto a diferentes formas de 
influência dos empreendimentos minerário presentes ou em processo de viabilização na 
área de estudo. 

Trata-se de um recorte conservador, considerando-se que em alguns municípios, dada a 
sua posição geográfica, os efeitos da mineração até o presente não podem ser eferidos 
de forma muito objetiva. No entanto, dado a potencialidade de crescimento da atividade 
na região, tais espaços podem se efetivamente polarizados pela consolidação de novos 
empreendimentos de grande porte no contexto da Serra dos Carajás e seu entorno.  

Há que se destacar que o presente estudo de impacto ambiental focaliza o Complexo 
Minerador Ferro Carajás, formado especificamente pelas Minas de N4 e N5 que, por sua 
vez, tem uma influência regional que se funde ao conjunto de políticas e da própria 
dinâmica regional de ocupação do território, resultando na conformação de um cenário 
atual de difícil mensuração da influência específica de cada processo no cenário 
atualmente vigente no conjunto das áreas analisadas. 
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De fato concreto a considerar na adoção do recorte territorial da AII adotada neste 
estudo, está a adoção de um perímetro conservador que poderá ser ampliado ou 
reduzido ao longo do tempo de consolidação do cenário de expansão da atividade 
mineral na região. A dimensão efetiva dessa influência será obtida através de 
monitoramento do comportamento de variáveis sociais e econômicas no território em 
questão ao longo dos anos seguintes. 

As informações analisadas nessa parte do estudo têm como principais fontes a 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada – IPEA; o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 
PNUD; os Ministérios de Educação, de Saúde e do Trabalho; a Secretaria do Tesouro 
Nacional; as Secretarias de Educação e de Saúde do Estado do Pará, além de 
informações diversas disponíveis no conjunto de estudos desenvolvidos pela Vale na 
região, para subsidiar processos de gestão territorial ou de análise de viabilidade de 
novos empreendimentos ou expansão dos existentes. 

Quanto à Área de Influência Direta – AID, esta corresponde à área geográfica do entorno 
da ADA, passível de ser diretamente afetada pelos impactos significativos positivos ou 
negativos, diretos ou indiretos, decorrentes dos corpos de N4 e N5, ainda que nesta área 
possam incidir outros impactos de menor magnitude. Está formada pelos municípios de 
Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá e Parauapebas.  

Os municípios considerados são aqueles que efetivamente mostram-se estreitamente 
vinculados à dinâmica do Complexo Minerador Carajás. A influência das minas de ferro 
de Carajás é muito evidente no município de Parauapebas e até mesmo, mais 
especificamente na sua área urbana. Os dados tratados ao longo do diagnóstico 
confirmam a dimensão de tal influência em relação ao demais municípios analisados. 
Já os municípios de Curionópolis e Eldorado dos Carajás, tal influência não é 
facilmente percebida, mesmo porque o primeiro teve toda a sua dinâmica muito 
influenciada pelo ciclo do ouro de Serra Pelada, evento gerador de uma das mais 
fantásticas alterações na dinâmica populacional de um município, conforme se 
demonstra ou longo do diagnóstico apresentado na sequência. Já o município de 
Eldorado dos Carajás, também tem sua função evidenciada muito mais pelo papel que 
desempenha como entrocamento rodoviário do que pelos efeitos do Complexo Carajás. 
Essa situação é evidente a partir das análises de sua base econômica, do seu 
crescimento populacional e pela efetiva ausência de relações com demandas e com 
repasses decorrentes da atividade de mineração do Complexo Ferro Carajás. 

Já Marabá, teve um papel fundamental no processo de consolidação do Complexo 
Minerador de Carajás, pois representava o único pólo regional importante na área de 
inserção do citado projeto. Desta forma, foi por muito tempo, o local de atendimento das 
demandas decorrentes de tal processo, perdendo ou tendo minimizada sua importância 
com o crescimento de Pararuapebas que, gradativamente, se consolida como um pólo 
secundário mas, efetivamente desenvolvido com foco no crescimento do setor mineral 
em sua área de influência. 

Neste sentido, há que se destacar que o recorte da AID considerado traz os quatro 
municípios aossociados em seu recorte, no entanto, os efetios mais efetivos do projeto 
ocorrem de forma muito diferenciada no conjunto analisado no contexto do diagnóstico. 
É importante destacar que tais municípios, apesar da diferença da influência do projeto 
Ferro Carajás sobre os mesmos, guardam em si, muito mais semelhanças do que 
quando são comparados àqueles que foram identificados como localizados na AII. 
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Cabe destacar, por fim, que estes municípios estarão fortmente expostos ao ciclo de 
desenvolvimento de um conjunto expressivo de empreendimentos previstos para 
entrarem em operação na região durante os próximos anos, com destaque para o 
projeto Salobo, Cristalino, Serra Leste, S11D, Pólo, entre outros de menor escala de 
relevância. Tais questões serão detalhadas ao longo do diagnóstico apresentado a 
seguir. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, além dos dados secundários, a caracterização 
da AID implicou na realização de pesquisa de campo nos municípios, em setembro e 
novembro de 2009. Nessa oportunidade, foram feitas entrevistas com informantes-
chaves dos vários setores de interesse para conhecimento da realidade local.  

Conforme se pode observar no texto apresentado, optou-se por aprofundar a análise das 
informações a respeito de Parauapebas, tendo em vista que é o município onde se 
localiza o empreendimento em estudo.   

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde às áreas a serem ocupadas pelas 
estruturas que compõem o arranjo de produção dos corpos de N4 e N5, incluindo-se as 
destinadas à instalação da infra-estrutura necessária à sua ampliação, bem como todas 
aquelas que terão sua função alterada para abrigar especificamente estruturas ligadas 
aos citados corpos; áreas onde serão gerados os fatos de possíveis rebatimentos sobre 
os atributos ambientais. No caso em questão, a ADA integra terrenos da União 
inseridos numa unidade de conservação de uso sustentável, a Floresta Nacional de 
Carajás. Neste caso, a identificação de um recorte dentro do conceito adotado, permite 
considerar o efeito do desenvolvimento de uma atividade econômica num domínio 
efetivado como uma unidade de conservação mas que guarda em seu zoneamento, 
espaço para efetivo desenvolvimento da mineração, conforme será evidenciado a seguir. 

Neste caso, a ADA não envolve a presença de propriedades privadas ou a necessidade 
de desapropriação ou qualquer tipo de relação com posses de terceiros. Envolve 
exclusivamente a necessidade de autorização da União para desenvolvimento do projeto 
proposto e uma análise do seu efeito no contexto da manutenção de um espaço que 
também foi eleito para a conservação da biodiversidade regional.  
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10.2 Introdução 

A região norte do Brasil, onde se situa o empreendimento em estudo é uma área 
extensa com 3 869 638 km2, o que equivale a cerca de 45,3% do território brasileiro. Ao 
mesmo tempo é uma região pouco ocupada com uma população de 14.623.316 
habitantes em 2007, o que significa uma densidade demográfica1 de 3,8 pessoas por 
km2, enquanto a média brasileira é de 21,6 habitantes por km2. No entanto, sua 
participação no Produto Interno Bruto – PIB nacional ainda se mostra pouco elevada: 
foi de 7,9%, em 2007. 

Quanto ao Estado do Pará, possui 1 247 703 km2, correspondentes a perto de 14,7% da 
área total do país. É o segundo maior estado brasileiro em extensão territorial, menor 
apenas que o Estado do Amazonas, que representa 18,5% do território nacional. 
Segundo o Censo Demográfico de 2007, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística  - IBGE, a população paraense era de 7.065.573 pessoas, o que significa um 
incremento de 14,1%, se comparado ao total de população que nele residia em 2000. 
Esse quantitativo corresponde a 3,9% da população total brasileira. A densidade 
demográfica paraense também é inferior à do país: em 2007, equivalia a 5,6 habitantes 
por km². 

O Pará está composto por seis Mesorregiões: Baixo Amazonas, Marajó, Metropolitana de 
Belém, Nordeste Paraense, Sudoeste Paraense e Sudeste Paraense. Essas divisões 
abarcam 22 microrregiões, com um total de 143 municípios. 

Por sua vez, Sudeste Paraense, território no qual se localiza o empreendimento sob 
análise, abrange 22,0% da área total do Estado e abriga 39 municípios. Compõe-se de 
sete microrregiões, polarizadas pelos municípios de Conceição do Araguaia, Marabá, 
Paragominas, Parauapebas, Redenção, São Félix do Xingu e Tucuruí.  

Ao contexto antes apresentado é que se integra o Plano de Expansão dos Corpos 
Minerais de N4 e N5 do Complexo Minerador de Carajás, objeto do EIA/RIMA cuja 
análise socioeconômica ora se apresenta. 

A Figura 1 permite ver a localização dos municípios que compõem o Sudeste do Pará e 
aqueles que integram a área de estudo no contexto do Complexo Minerador Ferro 
Carajás. 

                                            
1 Densidade demográfica é um  indicador obtido a partir da divisão do número  total de moradores pela área  total, mensurada em km2. 
Expressa o grau de ocupação humana em determinado território, por meio da fração de habitantes por km2.  
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Figura 1 : Municípios do Sudeste do Pará e da Área de Influência 
do Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 do Complexo Minerador de Carajás
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10.3 DINÂMICA SOCIOCULTURAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 
INDIRETA / AII  

10.3.1 PROCESSO HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO 

10.3.1.1 Histórico da Ocupação Rural e Urbana e Principais Processos de 
Ocupação 

10.3.1.1.1 Amazônia: Ocupação, Formas Extrativas e Mineração 

A história do Brasil passa, desde seu início, pela questão da extração mineral. Não há 
que esquecer que os recursos minerais foram um dos motivadores da busca e da 
descoberta do caminho através do Oceano Atlântico, em direção ao território depois 
conhecido como América pelos europeus do século XVI.  

O afluxo à Europa dos metais preciosos arrancados do Novo Mundo deslocou o eixo 
econômico mundial do Mediterrâneo para o Atlântico, com o início da prosperidade de 
cidades como Londres, Amsterdã e Lisboa, em detrimento de centros comerciais 
anteriores, como Gênova e Veneza, que dominavam o comércio da chamada Rota das 
Especiarias, através do Mediterrâneo em direção às chamadas Índias. 

A Amazônia brasileira, por sua vez, já era ocupada por numerosos grupos indígenas 
muito antes da chegada dos exploradores ibéricos, como atestam os testemunhos 
arqueológicos encontrados em vários locais da área. 

Nesse contexto, portanto, é que tem início a ocupação do território brasileiro. Ainda em 
1494, o Tratado de Tordesilhas havia estabelecido a soberania portuguesa sobre grande 
parte do Brasil de hoje. No lado espanhol da América, a descoberta de metais preciosos 
nos atuais México, Peru e Bolívia, além de lendas como a do Eldorado e a do Rei Branco 
- pois coberto de prata -, aumentaram a cobiça e levaram ao reforço da política 
portuguesa de busca sistemática de riquezas minerais, objetivo de expedições de 
diversos tipos que abriram caminhos e pesquisaram diferentes áreas. No século XVIII, 
descoberto o ouro das Minas Gerais como coroamento de todo esse processo de 
procura, há uma forte migração de pessoas para a região, vindas de São Vicente e de 
outras partes da colônia, assim como de Portugal. 

A região amazônica não ficou alheia a essa movimentação. Nos dois séculos iniciais da 
conquista, na área sob estudo foram se desenvolvendo três formas de exploração 
extrativa: a vegetal, com as chamadas “drogas do sertão” - canela, baunilha, pau-brasil 
e plantas medicinais; a animal - peles e penas de animais; e a mineral, por meio do 
garimpo de pedras preciosas. Obviamente, todo esse movimento se deu de fora para 
dentro da região, devido a necessidades de abastecimento de mercados externos à área, 
característica que perdura até os dias atuais.  

A implantação do Forte do Presépio em 1616, no estuário do Rio Amazonas, é 
considerada como um dos marcos da ocupação oficial da região, tendo como objetivo a 
defesa contra a presença de incursionistas britânicos, franceses e holandeses. Em seu 
entorno, desenvolveu-se mais tarde a cidade de Belém (Hall, 1991:21).  

Em 1637, Filipe IV, de Castela, reconhece a soberania de Portugal sobre o Baixo 
Amazonas e diversas expedições, comandadas por entradistas como Pedro Teixeira e 
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Antônio Raposo Tavares, utilizam os rios Solimões, Negro, Tapajós, Tocantins e Madeira 
como meio de acesso. Assim, a fronteira estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas vai 
sendo empurrada cada vez mais para o oeste, processo reforçado e garantido pela 
construção de outros fortes situados em pontos estratégicos, como Manaus, Óbidos e 
Santarém.  

O Tratado de Madrid (1750) legitima essa forma de ocupação, dando às fronteiras 
amazônicas feição próxima à atual, tornando o conceito de posse concreta (uti 
possidetis de facto) o principal método de ocupação de terras na história da região, 
muitas vezes em detrimento da titulação legal da terra (uti possidetis de jure). No século 
XVIII, o estado do Pará já havia se tornado uma importante fonte de produtos florestais 
para exportação, como medicamentos, madeira, cacau, baunilha, cravo, canela e 
resinas aromáticas, colhidos por meio do trabalho forçado de indígenas locais. Existiam 
cultivos pouco expressivos de cana-de-açúcar, algodão, café e tabaco, produtos aos 
quais se somava a criação de gado na Ilha de Marajó, também de pequena monta (Hall, 
1991:21). 

A indústria da borracha é que de fato provocou a primeira penetração populacional de 
maior porte na região e seu auge durou da década de 1870 até a de 19102. A Hevea 
Brasiliensis, nativa da Amazônia e utilizada pelos naturais da terra como 
impermeabilizante, passou a ser demandada de forma industrial, com a descoberta do 
processo de vulcanização por Charles Goodyear, em 1839. Foram tão expressivos os 
lucros que, só em 1906, a receita proveniente da borracha serviu para resgatar 40% da 
dívida anual do Brasil (Hall, 1991:22).  

O problema da falta de mão-de-obra para responder à nova atividade extrativa foi 
solucionado com a chegada de contingentes de camponeses do Nordeste, expulsos pelas 
secas periódicas e transportados pelo governo para a Amazônia. A descoberta e a 
divulgação desse extrativismo lucrativo também propiciaram a migração espontânea de 
milhares de pessoas oriundas de Ceará, Maranhão e outros Estados nordestinos, 
ademais de Goiás, para a região Sudeste do Pará.  

Tal padrão de povoamento se repetiria em vários outros momentos de crescimento 
econômico da área, representados pela exploração de castanha, diamante, cristal, 
madeira, ouro, manganês, ferro e cobre. Durante o apogeu desse ciclo, ocorreu a 
fundação de Marabá e de Conceição do Araguaia, municípios que se afirmaram como 
pólos da região. 

O fracasso do Plano de Apoio à Borracha (1912, do governo Hermes da Fonseca, com o 
objetivo de fortalecer a posição do país no mercado internacional), o surgimento de uma 
praga denominada “ferrugem das folhas” (Microcylus ulei) e da concorrência asiática 
foram fatores que contribuíram para que a produção nunca mais voltasse aos níveis 
anteriores e a Amazônia vivesse durante 30 anos em estagnação econômica. A atividade 
só se reanimou durante a Segunda Guerra Mundial quando, por meio dos acordos entre 
os Estados Unidos e o Brasil (1942), o país concordou em fornecer matérias-primas 
estratégicas aos aliados, entre as quais a borracha.  

Esse fato motivou o aparecimento de estruturas administrativas para lidar com a 
questão, exemplificadas pela criação, em 1953, da Superintendência da Valorização 
Econômica da Amazônia - SPVEA (com sede em Belém e que sobreviveu até 1964) e do 
                                            
2 É importante lembrar que as origens de Marabá remontam ao Burgo de Itacaiúnas, criado em 1895 e posteriormente extinto. No final do 
século XIX,  tem  início  também o chamado ciclo da castanha, que se conjuga  tanto à exploração da borracha quanto, mais  tarde, à dos 
diamantes.  
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Banco de Crédito da Borracha – BCB (precursor do banco de desenvolvimento da região 
- BASA). Em substituição à SPVEA, em 1966 é criada a Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, nos moldes da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, implantada em 1959 para o desenvolvimento 
daquela região.  

Por muitos anos, outro aspecto que impulsionou a ocupação da área em estudo foi a 
ocorrência de diamantes de fácil extração próximo à embocadura do Rio Tauiri, entre 
meados dos anos 1930 e a década seguinte. No período, já eram freqüentes os conflitos 
entre trabalhadores e proprietários de terras. Esse tipo de mineração teve sua 
diminuição a partir de 1944, devido à dificuldade em realizá-la. Adotou-se, então, um 
novo modelo de garimpagem, dentro da água e com o uso de escafandro. O contrabando 
tornou-se presente, diminuindo de modo expressivo a contribuição da atividade para os 
cofres públicos.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, em Marabá se registra também a extração de 
cristal-de-rocha, utilizado para controlar e estabilizar a freqüência das ondas sonoras 
na radiotransmissão. Com o fim do conflito, a área ficou novamente esquecida e o 
interesse econômico pela região somente foi retomado na década de 1960, em 
decorrência da redescoberta e avaliação de seu potencial mineral. Em 1951, houve a 
implantação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, em Manaus. 

Em especial a partir da década de 60, o governo brasileiro desenvolveu o chamado 
Processo de Integração Nacional, que procurava reforçar as fronteiras federais e o 
povoamento do norte do país. Essas ações incluíram, sob a forma de diversos planos, 
programas e projetos, a melhoria da infraestrutura de energia, transporte e 
comunicação, além da distribuição de terras e do estímulo à expansão da agropecuária 
na região. 

Fundadas nessa preocupação com a integração nacional, as ações contidas no Plano de 
Metas do Governo JK - que culmina com a construção das rodovias Belém-Brasília e 
Cuiabá-Porto Velho – alavancaram um novo processo ascendente no perfil econômico e 
demográfico da Região Norte brasileira.  

Reformulou-se e ampliou-se a política de incentivos fiscais para a área, com a criação 
de um fundo específico de investimentos, o FINAM. Em março de 1967, através da 
criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, regulamenta-se 
seu financiamento. Tais medidas e intenções buscam a inserção definitiva da Amazônia 
no processo de desenvolvimento do capitalismo industrial brasileiro. O interesse 
geológico pelo território em análise se aprofundou com o início do projeto Araguaia, na 
mesma década, realizado pela empresa PROSPEC, sob contrato com o Departamento 
Nacional de Pesquisa Mineral - DNPM, e cujos resultados foram publicados em 1966 
(Almeida Jr, org., 1986:299). 

Na década de 1970, foram criados o Programa de Redistribuição de Terras - PROTERRA 
e o Programa de Integração Nacional - PIN, que na região tiveram por objetivos 
principais a construção de dois grandes eixos rodoviários: as rodovias Cuiabá-Santarém 
e Transamazônica. As chamadas agrovilas, agrópolis e rurópolis representaram 
formatos de núcleos urbanos então indicados para a região, acompanhando a 
construção da rodovia Transamazônica. Antes de sua abertura, a densidade 
demográfica regional era muito baixa, correspondendo a 0,4 morador por quilômetro 
quadrado. Entretanto, houve expressivo adensamento populacional com a chegada de 
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migrantes nordestinos para trabalhar nas obras, vindos principalmente do Maranhão, 
mas também do Piauí e Ceará. 

A ocupação produtiva da área já havia sido incluída em dois planos nacionais de 
desenvolvimento, o I PND (1972/1974) e o II PND (1975/1979), que consideraram e 
aprofundaram o conceito da Amazônia como fronteira de recursos, para melhorar a 
balança comercial do país e integrá-la ao mercado.  

A integração do Pará ao restante do território brasileiro se deu no bojo desse processo. 
Os incentivos do governo federal também contribuíram para a ocupação da Amazônia, 
por meio da divisão de lotes de terra, atraindo, sobretudo, nordestinos. Esse movimento 
migratório teve como conseqüência o aumento populacional, mas sem fixação do 
homem a terra, já que muitos colonos vendiam seus lotes às vezes menos de um ano 
depois de tê-los recebido.  

A ocupação do território da Bacia do Rio Itacaiúnas, de interesse direto para este 
estudo, tampouco se processou de forma planejada. Historicamente, ela esteve sujeita à 
influência de pólos e frentes de expansão diversos, tendo em vista que é uma região de 
contato entre a Amazônia, o Nordeste e o Brasil Central.  

O reconhecimento geológico na futura região de Carajás, por sua vez, é muito anterior à 
identificação de seu potencial ferrífero e seu mérito pode ser atribuído a diferentes 
pessoas e situações. Entre elas, o geólogo Avelino Ignácio de Oliveira, que subiu os rios 
Xingu e Fresco no início da década de 1920. Em 1933, o engenheiro Luís Flores de 
Moraes Rego, durante levantamento do rio Tocantins, remontou o rio Itacaiúnas, 
reconhecendo o que indicou como morros de topo plano onde se encontravam campos 
gerais, que se supõe corresponderem às chapadas com canga da Serra Sul. Contudo, as 
dificuldades de acesso, em ambas as situações, impediram um reconhecimento 
adequado do território onde mais tarde seriam identificados os depósitos de Carajás. 
Por outro lado, desde os anos quarenta o manganês da Serra do Navio, no Amapá, já 
despertava o interesse de mineradores norte-americanos. O uso do helicóptero em 
expedições posteriores foi um fator importante para a realização de novos estudos, 
facilitando a visualização e o acesso a áreas antes inatingíveis. 

Em meados da década de 60, geólogos do Museu Emílio Goeldi e do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico–Social do Pará - IDESP, em convênio com a Comissão do 
Plano do Carvão Nacional – CPCAN -, deram início a um programa de reconhecimento 
geológico na Bacia do Rio Fresco, a cerca de 200 km. da jazida de ferro, com o objetivo 
de avaliar suas ocorrências de material carbonoso. 

Dentro desse contexto, segundo o geólogo Breno Augusto dos Santos, a quem se atribui 
a descoberta da maior jazida de ferro do mundo - a de Carajás -, tal descoberta não 
ocorreu por acaso, “mas sim como conseqüência da região amazônica ser parte de um 
país periférico da economia mundial e, constituir-se, até a década de 60, em uma das 
últimas fronteiras para o desenvolvimento da exploração mineral” (Almeida Jr., 
org.,1986:294). Conforme Santos, 

“Carajás pode ser considerado como o marco final da ‘fase romântica’ da 
prospecção mineral na Amazônia. Os programas posteriores passaram a usar, 
sistematicamente, maior tecnologia, que ampliou consideravelmente as 
possibilidades de sucesso na descoberta de jazidas. No início da década seguinte, o 
uso rotineiro de imagens de satélites, bem como o próprio levantamento 
radarmétrico da Amazônia (projeto Radambrasil), viria a revelar a existência de 
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suas reservas de ferro, se porventura ainda permanecessem desconhecidas.” 
(Almeida Jr., org., 1986:299-300). 

Os eventos que levaram àquele momento se relacionam, por um lado, com as revoluções 
nacionalistas que agitaram a África nos anos 60, colocando em risco o suprimento de 
minerais estratégicos exigidos pelo mundo ocidental, entre os quais o manganês.  

Em 1967, a United States Steel – USS deu início ao Brazilian Exploration Program – 
BEP, de prospecção mineral no país, em particular na Amazônia, com ênfase na 
procura de manganês. Os primeiros levantamentos foram feitos no sul do Pará, entre os 
rios Araguaia-Tocantins e Tapajós. Fotografias tiradas à época atraíram a curiosidade 
dos geólogos, devido à presença de clareiras extensas, no topo de algumas serras e 
platôs, na região hoje conhecida como Serra dos Carajás.  

Um pouso na chamada Serra da Arqueada permitiu ver que a clareira aí existente tinha 
uma cobertura de canga hematítica, que possibilitava somente o surgimento de uma 
vegetação arbustiva. A hipótese era de que todas as outras clareiras tivessem a mesma 
característica, o que levava a supor a existência de um elevado potencial de minério de 
ferro. Naquele momento, porém, havia grande disponibilidade de ferro no mercado 
internacional, o que fez com que a empresa não mostrasse interesse imediato em 
desvendar a citada hipótese. 

No entanto, entre 22 e 30 de agosto de 1967, foram utilizados helicópteros para o 
reconhecimento das principais clareiras, confirmando a presença da mesma canga 
hematítica. Estava descoberto o ferro dos Carajás (Almeida Jr, org., 1986:299). Em 
março de 1968, o DNPM confirmou o considerável potencial da área em minério de 
ferro. 

Em 15 de abril de 1970, depois de mais de dois anos de negociação entre a CVRD e a U. 
S. Steel, foi lavrada em Brasília a escritura pública de constituição da Amazônia 
Mineração S/A - AMZA, com 51% de capital da então estatal Companhia Vale do Rio 
Doce – CVRD e 49% da U. S. Steel. Seu objetivo era 

“realizar o aproveitamento de jazidas minerais no território nacional e, em especial, 
a produção e a comercialização de minério de ferro, podendo, para esse fim, 
adquirir direitos de mineração, operar estradas de ferro e embarcadouros e 
quaisquer outros serviços correlatos que vier a realizar, ou dos quais se tornar 
concessionária ou permissionária, bem como participar, sob qualquer modalidade, 
de outras empresas e exercer atividades direta ou indiretamente relacionadas com 
seu objetivo social”. (Teixeira e Beisigel, org., 2006:168) 

O capital da nova empresa estava assim formado: 

 CVRD - 50,82%; 

 Vale do Rio Doce Navegação S.A. – 0,02%; 

 Rio Doce Madeiras S.A. – 0,02%; 

 Florestas Rio Doce – 0,02%; 

 Mineração Tocantins Ltda. – 0,02%; 

 Companhia Meridional de Mineração (CMM) – 49,08%; 

 United States Steel Co. – 0,02%. (Teixeira e Beisigel, org., 2006:169) 
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De acordo com os últimos autores citados, a CVRD já tinha suficiente conhecimento e 
experiência para desenvolver de modo adequado todos os aspectos de um projeto como 
o que se iniciava, inclusive com maior capacitação que as equipes americanas, em 
alguns deles. 

O programa de trabalho previsto incluía: 

 “Mapeamento geológico detalhado, totalizando cerca de 800 km de picadas, 
abrangendo 45 clareiras dos 4 conjuntos de áreas requeridas, utilizando-se o 
sistema de linhas-base e transversais abertas pelas equipes de topografia; 

 Mapeamento geológico regional, contemplando sobretudo as áreas adjacentes às 
clareiras, com total aproximado de 400 km de picadas; 

 Levantamento topográfico de cerca de 1.022km, envolvendo linhas-base e 
transversais; 

 Estabelecimento da rede de pontos geodésicos; 

 Levantamento magnetométrico das clareiras; 

 Execução de 34.600 m de sondagem rotativa a dinamite, com recuperação de 
testemunhos, distribuídos em 384 furos, com profundidade média de 90 m, 
envolvendo 31 das clareiras; 

 Abertura de 5 galerias de pesquisa (uma em  N4, uma em  N5 e 3 em S11) com 
extensão total de 2.500m” (Teixeira e Beisigel, org., 2006:175-176) 

Entre 1970 e 1972, cerca de 3.000 pessoas trabalharam diretamente no Projeto Ferro 
em Carajás, como componentes das equipes da CMM, da CVRD e das diversas 
prestadoras de serviços. “Deste complicado mosaico, em constante mutação, menos de 
10% desse pessoal continuou para as fases seguintes” (Teixeira e Beisigel, org., 
2006:194). 

Conforme os mesmos autores, a intenção de executar os trabalhos previstos no prazo 
de 18 meses era muito otimista ou simplista, em decorrência das condições da área e 
da maneira como se pretendia trabalhar, com 8 sondas funcionando 24 horas por dia, 
nos 7 dias da semana; escavação de galerias, da mesma maneira; abertura de mais de 
1.000 km, de linhas e picadas; construção de estradas, acampamentos, praças de 
sondagem, abastecimento de água etc.; suporte de abastecimento para 500 pessoas, 
que chegaram a 820, em diferentes acampamentos. Em se tratando da região em 
estudo, com suas difíceis condições climáticas e todo o abastecimento feito por via 
aérea nas precárias aeronaves disponíveis, é possível imaginar as dificuldades 
encontradas. Teixeira e Beisigiel relatam que  

“... a operação Carajás representou um verdadeiro esforço de guerra e, segundo 
essa perspectiva, pode-se entender uma característica básica que a envolveu: uma 
luta permanente para superar deficiências e limitações contínuas e de todas as 
ordens, como carência de pessoal em número e qualificações exigidas; carência de 
veículos e transporte em geral, falta de peças de reposição, equipamentos e 
instrumentos de trabalho; ausência de condições adequadas de alimentação, 
saúde, higiene e de vivência em geral”. (Teixeira e Beisigel, org., 2006:194) 

Essa verdadeira epopéia se viu dificultada, na visão dos mencionados autores, pelo 
autoritarismo e falta de comunicação com a equipe de trabalho, por parte do gerente 
geral americano, pela carência de melhor acompanhamento, maior autonomia e mais 
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respeito pelo conhecimento da equipe técnica e pelo estrito controle de custos, mantido 
conforme o inicialmente planejado quando as condições reais foram muito diferentes e 
mais adversas que o previsto. 

Ainda assim, os trabalhos foram avante: 

“Com o avanço das sondagens nas clareiras principais da Serra Norte (N4 e N5), 
constatou-se que nessas áreas o processo de lixiviação fora excepcionalmente longo 
e contínuo. Isto permitiu a formação de uma massa homogênea de minérios friáveis 
de alto teor, compreendendo toda a formação ferrífera até profundidades superiores 
a 200 m. Com isto, atingiu-se um cálculo de reservas acima de 4 bilhôes de 
toneladas de minérios somente para essas duas clareiras” . (Teixeira e Beisigel, 
org., 2006:216-217) 

Quanto à clareira S11, a maior de Carajás, entre fevereiro e março de 1971, três dos 
quatro furos iniciais de sondagem atravessaram a zona de minério de teor mais elevado 
e atingiram o jaspilito duro entre 50 e 60 m, permitindo antever o menor e mais 
incompleto grau de lixiviação do depósito. Ao contrário do que se imaginou, contudo, o 
minério rico atingiu a profundidade de até 400 m. Assim, chegou-se a um cálculo final 
de 10 bilhões de toneladas de minério de qualidade.   

As pesquisas permitiram concluir a existência de reservas totais da ordem de 18 bilhões 
de toneladas de minério de ferro de alto teor. Em todas as clareiras, a rede de picadas 
possibilitava ver o esforço despendido pelas equipes de trabalho.  

Foi desenvolvido também um conjunto de estudos de viabilidade econômica, que incluía 
aspectos sobre a mineração, o beneficiamento, o transporte do minério de ferro, a 
seleção de local para as instalações portuárias e uma avaliação do mercado potencial. A 
empresa responsável pelos citados estudos foi a Valuec Serviços Técnicos Ltda., criada 
em março de 1972, em associação entre a U.S. Steel e a Rio Doce Engenharia e 
Planejamento – RDEP. 

O relatório final, coordenado pelo geólogo e professor Aluísio Licínio de Miranda 
Barbosa e elaborado por numerosa equipe composta por técnicos nacionais e 
estrangeiros, teve cinco volumes e 1.532 páginas. Foi entregue ao DNPM em 21 de 
fevereiro de 1973. 

As relações entre os sócios americanos e brasileiros em todo o processo antes analisado 
nunca haviam sido fáceis. No entanto, cada vez mais ficava clara a necessidade de 
maior envolvimento da CVRD (então governamental) na condução e controle das 
atividades, devido a sua importância estratégica para o país. 

Em depoimento sobre a participação da citada estatal, assim se expressou seu ex-
presidente Eliezer Batista: 

“Chegamos à conclusão de que uma Companhia, pretendendo ser líder do mercado 
mundial, tinha que dar um salto. O minério de Carajás era extremamente rico, mas 
tocar o projeto naquela época foi um esforço, porque ninguém acreditava naquilo. 
Diziam que era uma coisa megalomaníaca e que eu devia ir para o hospício.” (CVRD, 
2002:127) 

Percebeu-se também que, apesar do esforço, Carajás significava a grande oportunidade, 
aliás, da qual não havia como escapar: 
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“Então, primeiro: se não atacássemos Carajás, não poderíamos crescer. Segundo: 
você teria uma série de projetos concorrentes que poderiam diminuir mais ainda 
nossa posição. Quer dizer, não tinha alternativa, era aquilo que se chama opção 
sem alternativa. Ou tomo um rumo ou vou começar a decair” (CVRD, 2002:123). 

O ex-presidente Francisco José Schettino relatou que:  

“Quem descobriu Carajás foi a U.S. Steel, mas a reserva era tão grande que o 
governo brasileiro obrigou-a a se associar a Vale. Só que a U.S. Steel tinha 
interesses na Venezuela, uma grande empresa de mineração chamada Orinoco 
Mining que seria nacionalizada num prazo de cinco anos. Por isso, a U.S. Steel 
precisava tirar o máximo de proveito da mina na Venezuela, antes que ela saísse de 
suas mãos, e ia adiando o projeto Carajás. O Fernando Roquette Reis, presidente 
da Vale, não concordava com isto e comprou a briga. O presidente da U.S. Steel nem 
queria vê-lo e, um dia, desabafou: ‘Sabe de uma coisa? Vamos vender esta porcaria 
e cair fora.’ E venderam mesmo. Tempos depois, eu estive em Carajás com o novo 
presidente da U.S. Steel e ele falou: ‘Mas nós vendemos isto aqui por um montinho 
de dólares? Que burrice nós fizemos!’ ” (CVRD, 2002:124) 

Em 1977, acontece a saída da sócia americana, com uma indenização de 50 milhões de 
dólares pelos investimentos feitos. Assim, a AMZA passa a ter somente capital nacional 
e a pertencer à CVRD. Também em 1977, ocorreu a descoberta de reservas de cobre e, 
posteriormente, a instalação de indústrias siderúrgicas, visando à produção de ferro-
gusa. 

Logo após a saída da sócia americana, a AMZA assinou contrato com a DOCEGEO, pelo 
qual esta última se obrigava a realizar serviços de prospecção e pesquisa mineral em 
áreas definidas pela contratante, dentro do chamado Projeto Especial AMZA, Pará – OS 
3. A operacionalização desses entendimentos significou uma etapa decisiva para a 
unificação das atividades de pesquisa geológica das empresas do sistema CVRD, 
consolidada ao final de 1977 (Teixeira e Beisigel, org., 2006:293). 

Com a integração de todas as pesquisas minerais da CVRD no norte do país na esfera 
da DOCEGEO, novos projetos foram sendo criados para a AMZA, como Cobre Carajás, 
Manganês do Azul, Bauxita Carajás, Níquel Carajás e do Projeto Especial OS-5, com a 
execução de sondagens complementares de minério de ferro. Ainda em 1976, houve o 
achado de amostras com discriminação de ouro pelo geólogo Edvaldo Amaral, do DNPM, 
na área de Babaçu.  

A confirmação da riqueza existente em torno da Serra das Andorinhas em 1977, numa 
área de 900 km2 ao sul do Pará, deu origem à corrida humana ao garimpo de Serra 
Pelada, no atual município de Curionópolis. A seca do Nordeste, as enchentes na 
Amazônia e a recessão econômica, que aumentava o desemprego no centro-sul do país, 
se associavam às lendas e expectativas a respeito da riqueza fácil, geradas pelo ouro, 
para provocar a migração em direção a Serra Pelada.  

Na linha de tempo que se vem traçando, interessa antecipar que, em 1983, quando 
ocorreu o auge da produção desse garimpo, foram extraidas 13 toneladas de ouro, num 
valor aproximado de 200 milhões de dólares. Cerca de 60 mil pessoas compunham um 
verdadeiro formigueiro humano no local e outros milhares se espalhavam pela região, 
revolvendo o solo em busca do cobiçado metal (Teixeira e Beisigel, org,, 2006:325).  
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Em decorrência de toda essa movimentação humana, diversos agrupamentos 
apareceram e passaram a abrigar numerosas pessoas. No trecho de 70 km. da PA-275 
(ligação da PA-150 a Carajás) surgiram os núcleos que posteriormente deram origem a 
Eldorado dos Carajás, no km 2; Curionópolis, no km 30; e, junto ao núcleo de 
Parauapebas (da CVRD), surgiu a vila de Rio Verde, também conhecida como 
Inferninho.  

Apesar de extenso, mas devido ao interessante cenário que apresenta sobre a ocupação 
humana e a exploração econômica da região, vale a pena citar um extrato do trabalho 
Os Garimpos da Serra das Andorinhas (Rio Maria), publicado no Jornal da Associação 
Profissional dos Geólogos da Amazônia – APGAM por Armando Álvares de Campos 
Cordeiro: 

“A ocupação da vasta região situada ao sul da Serra dos Carajás foi praticamente 
iniciada com a conclusão das obras de abertura da rodovia PA-150, que liga a 
cidade de Redenção a Marabá. No final de 1973 surgiu a vila de Rio Maria e em 
1976 foi fundada a vila de Xinguara, no entroncamento da PA-150 com a então 
futura rodovia de ligação a São Félix do Xingu. Assim como Redenção, essas duas 
povoações foram desmembradas do Município de Conceição do Araguaia. 

Acompanhando o avanço da estrada e contando com incentivos da SUDAM, 
surgiram grandes projetos pecuários e madeireiros que atraíram muita mão-de-obra 
oriunda de outros estados. A quase total ausência de paraenses na ocupação do sul 
do Pará se faz sentir hoje nos usos e costumes dos habitantes locais, que são 
totalmente distintos daqueles praticados pelos paraenses tradicionais. A indústria 
madeireira se firmou como carro-chefe da colonização e na busca de matéria-prima 
(como o mogno e o jatobá) abriu numerosas estradas que, apesar de precárias, 
serviram como via de penetração na floresta para colonos, posseiros e, mais tarde, 
garimpeiros. Os principais núcleos residenciais da região, tais como Redenção, Rio 
Maria, Xinguara, Água Azul e Sapucaia, foram formados a partir de serrarias. 

Em 1977, com a divulgação da descoberta de ouro pela DOCEGEO na Serra das 
Andorinhas (a 10 km. de Rio Maria), começaram a aparecer pequenos focos de 
garimpo ao longo da PA-150. A ‘febre do ouro’ se alastrou então por toda a 
mesopotâmia Araguaia-Xingu e atingiu seu apogeu em 1980, com os grandes 
garimpos de Serra Pelada (ao norte) e Cumaru (ao sul). Como conseqüência, a mão-
de-obra tornou-se escassa, obrigando as serrarias a empregar mão-de-obra 
feminina. O garimpo generalizou-se na região e o rodízio constante de garimpeiros 
muito contribuiu para a proliferação de doenças tropicais, principalmente a malária, 
em áreas antes salubres”. (Citado por Teixeira e Beisigel, org,, 2006:323) 

Esgotado o ouro em Serra Pelada, atualmente resta a cava principal transformada em 
um lago de águas contaminadas por mercúrio, além do estado de penúria e miséria 
humana. Em um amontoado de barracos esparramados por ruelas sem infra-estrutura 
adequada, vivem “garimpeiros com problemas mentais, com problemas neurológicos 
provocados pelo mercúrio, dezenas de pessoas com leishmaniose e hanseníase, elevada 
incidência de tuberculose, doenças venéreas, doenças de pele, desnutrição, verminose e 
diarréia” (Teixeira e Beisigel, org,, 2006:337). Muitos não saem de lá porque não têm 
para onde ir, mas também ficam os que persistem na ilusão da reabertura do garimpo 
ou na esperança de receber indenização da Caixa pelos direitos de exploração que, 
acreditam, lhes foram negados.  
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Em viagem a campo, além de confirmar o quadro antes descrito, identificou-se a 
presença de diferentes entidades que se propõem a defender os garimpeiros, mas que de 
fato se degladiam entre si na busca pelo poder, o que pouco ou nada contribui para a 
solução dos problemas existentes. 

Encerrando o parêntese aberto para falar da ocupação garimpeira de Serra Pelada e 
voltando no tempo, é importante esclarecer que, com o começo do governo Figueiredo 
em 1979, houve aumento do incentivo ao Projeto Carajás. Nessa época, preparado pela 
CVRD, com a colaboração de outros órgãos e agências (como a Japan International 
Consulting Association – JICA) foi feito um estudo de potencialidades da área, 
apresentado publicamente pela CVRD em julho de 1980. O relatório recebeu o nome de 
“Amazônia Oriental – Plano Preliminar de Desenvolvimento”.  

Compreendeu, entre outros temas relevantes, a proposição de pólos complementares à 
mineração, compreendendo segmentos mínero-metalúrgicos, agrícolas, pecuários, 
florestais e industriais, apoiados em sete núcleos básicos: São Luís, Barcarena, 
Paragominas, Tucuruí, Carajás, Marabá e São Félix do Xingu (Almeida Jr, org., 
1986:24). A partir desse estudo, surgiram os delineamentos que levaram à criação do 
Programa Grande Carajás – PGC, voltado para o aproveitamento integrado dos recursos 
naturais. 

10.3.1.1.2 O Programa Grande Carajás e a Região Sudeste do Pará 

O PGC foi instituído pelo Decreto-lei no. 1.813, de 24 de novembro de 1980. Seu 
objetivo era criar condições para o desenvolvimento socioeconômico planejado, 
integrado e acelerado da área então denominada Região-Programa Grande Carajás.  

Com 895.265 km2 (correspondente a 10,6% do território brasileiro), localizava-se na 
Amazônia Oriental, entre os rios Amazonas, Xingu e Parnaíba, ao norte do paralelo de 
8º, indo até o Oceano Atlântico. Compreendia parte dos Estados do Pará (40%), Goiás 
(10%) e Maranhão (95%). Sua população estimada em 1986 era superior a 8 milhões de 
habitantes (cerca de 6% do total nacional), distribuídos em 220 municípios e 33 micro-
regiões.  

O programa incluía:  

Implantação de infra-estrutura (com prioridade para a Ferrovia Serra de Carajás - São 
Luís, com 889,34 km. de extensão; instalação/ampliação do sistema portuário e de 
outros investimentos necessários à criação e utilização dos corredores de exportação de 
Carajás; implantação de hidrovias com capacidade para transporte de grandes massas; 
aproveitamento hidrelétrico das bacias hidrográficas, com destaque para a hidrelétrica 
de Tucuruí);  

Projetos que tivessem por objetivo atividades de pesquisa, prospecção, extração, 
beneficiamento, elaboração primária ou industrialização de minerais; agricultura, 
pecuária, pesca e agroindústrias; florestamento, reflorestamento, beneficiamento e 
industrialização de madeira; aproveitamento de fontes energéticas;  

Outras atividades econômicas consideradas importantes para o desenvolvimento da 
região (Almeida Jr, org., 1986:13-14). 

Ainda em 1980 ocorreu a instalação da planta piloto na área da mina de Carajás. Um 
ano depois, foi feita a primeira detonação para abertura da mina e mudou-se a primeira 
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família para o local. Em 12 de dezembro, a Portaria no. 54/80 instituiu o Grupo de 
Assessoramento e Meio Ambiente - GEAMAM na CVRD, composto por cientistas 
brasileiros.  

Para coordenação, promoção e execução integrada das medidas necessárias à 
viabilização do PGC, foi criado um Conselho Interministerial3, no âmbito da Secretaria 
de Planejamento da Presidência da República, por meio de legislação própria. 
Responsabilizava-se também pelo regime de concessão de incentivos tributários e 
financeiros, especialmente criado para a região.  

Dois instrumentos legais facilitaram a atração de investimentos privados para a região: 
o primeiro foi o Decreto no. 1.825, de 22 de dezembro de 1980, que garantia às 
empresas investidoras, pelo prazo de 10 anos (até dezembro de 1985), a isenção do 
Imposto de Renda e dos adicionais não restituíveis que incidiam sobre o lucro da 
exploração dos empreendimentos. A CVRD também foi beneficiada pela medida, 
recebendo incentivos fiscais por meio do Ato Declaratório no. 01, de 04 de agosto de 
1981, da Secretaria Executiva do Conselho Interministerial do PGC. 

O segundo, a Resolução 07, de 24 de abril de 1982, foi firmado pelo então Presidente do 
mesmo Conselho Interministerial, o Ministro do Planejamento Antônio Delfim Netto. 
Seu objetivo também foi facilitar a inserção da iniciativa privada na área do PGC e 
determinava que as atividades de lavra de cobre, níquel e manganês deveriam ser 
desenvolvidas basicamente pela iniciativa privada. A presença governamental ficaria 
restrita aos campos e atividades exigidos pelo interesse e pela segurança do país 
(Teixeira e Beisigel, org., 2006:318). 

Assim sendo, a CVRD, detentora da quase totalidade dos direitos minerais da região, no 
prazo de 60 dias a partir da data do citado instrumento legal deveria informar à 
Secretaria Executiva do PGC os termos e condições para venda, cessão ou 
arrendamento dos direitos sobre as jazidas de cobre e manganês na área do Programa. 
Tal decisão gerou muitas controvérsias e reações negativas, principalmente em função 
do investimento já feito pela estatal no Projeto Ferro Carajás e devido ao fato de obrigar 
a CVRD a entregar as jazidas de manganês – em especial a do Manganês do Azul, a de 
maior rentabilidade -, cobre e níquel à iniciativa privada. Aparentemente por decisão do 
Conselho de Segurança Nacional, a pressão terminou com a manutenção dos direitos 
da CVRD.  

A continuidade das obras específicas de Carajás, no entanto, incluindo mina, ferrovia e 
porto, tinha sido decidida em 1978 e elas se intensificaram a partir de 1979.  

Conforme o planejamento feito, o início da produção de ferro em Carajás deveria ocorrer 
em meados de 1985 e o da exportação, em 1986. A previsão da capacidade de produção 
era de 15 milhões de toneladas de minério por ano, a ser atingida em 1986, passando a 
25 milhões em 1987 e 35 milhões em 1988 (Almeida Jr, org., 1986:314).  

Foi implantado um aeroporto e, em convênio com o DER-Pará, uma rodovia de 200 km 
entre Marabá e Carajás. O Núcleo Urbano de Carajás foi inaugurado em 1988, para 
servir de residência aos funcionários da CVRD, tendo sido antecedido pela Vila N5, que 
abrigou os trabalhadores da fase de construção do próprio Núcleo. 

                                            
3  Eram  componentes  do  Conselho  Interministerial:  Presidente,  o  Ministro‐Chefe  da  Secretaria  de  Planejamento  da  Presidência  da 
República; os Ministros de Minas e Energia, Transportes,  Indústria e Comércio, Fazenda,  Interior, Agricultura e Trabalho. Havia  também 
uma Secretaria Executiva. A CVRD não teve assento no Conselho e sua atuação ficou limitada ao projeto de minério de ferro e à prospecção 
mineral, via DOCEGEO. 
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Foi preciso fazer ajustes, contudo, em decorrência, por um lado, de limitações da 
própria economia nacional e internacional; por outro, de certo excesso de otimismo no 
planejamento inicial do projeto. Ocorreram reduções em todas as áreas, desde a 
expectativa de produção até o projeto da ferrovia ligando o alto da serra ao porto de São 
Luís. Seu projeto de eletrificação havia sido cancelado. Edifícios destinados a 
manutenção, abastecimento, combustível e almoxarifado tiveram suas dimensões 
reduzidas (CVRD, 2002:127). 

Ao mesmo tempo, foram sendo feitas novas descobertas minerais na região, tornando-a 
a principal província mineral brasileira e uma das mais expressivas concentrações de 
recursos minerais do mundo:  

“Nova jazida de manganês foi descoberta, depósitos de níquel foram avaliados, um 
importante distrito de cobre foi identificado e, até mesmo, um depósito de minério de 
alumínio foi localizado nas proximidades da jazida de ferro; sucederam-se, também, 
descobertas expressivas de ouro, cassiterita e wolframita”. (Almeida Jr, org., 
1986:302). 

Caulim, calcário, sal gema, sal de potássio, gipsa, fosfato, urânio, diamantes e pedras 
coradas, além de materiais radioativos e pedras semi-preciosas, foram também 
encontrados na Amazônia brasileira (Coelho e Cota, org, 1997:94-95). 

Naquela época, já era conhecida a complexidade da Amazônia Oriental, tanto em seus 
aspectos físicos quanto humanos: 

“Região de extrema dificuldade fundiária, representada pela forte concentração de 
terras – pelo censo de 1980 do IBGE verifica-se que 70% dos estabelecimentos 
agrários é de menor área que 10 ha e, por sua vez, mais de 50% dos 
estabelecimentos produtivos excedem sempre o padrão de 1 000 ha cada. 

Número elevado de produtores sem posse de terra, aliado a fluxos migratórios onde 
se confundem cisões entre proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros, ou 
ocupantes, quer sejam brancos, mestiços ou indígenas. 

Massa carente de população rural: cerca de 60% dos indivíduos com baixíssimo 
poder de reivindicação, baixo padrão sanitário, com oferta pequena de emprego, 
vivendo à margem de três núcleos urbanos inchados, representados por Belém, São 
Luís e Imperatriz, onde se dá a concentração de bens e serviços urbanos, em uma 
infra-estrutura sócio-econômica bastante deficitária. 

Baixa produção regional de produtos alimentares básicos para uma população 
sempre carente, tanto nos centros urbanos como nos de mineração. 

Pouco conhecimento de gerenciamento ambiental, apoiado em pesquisas científicas 
deficientes e pouco abrangentes quanto aos parâmetros representativos dos muitos 
ecossistemas da região. 

Grande dispersão de órgãos de planejamento federal, estadual, municipal e 
autônomos, que se relacionam com a região por meio de programas não 
concatenados e sujeitos a mudanças, cortes financeiros ou mesmo ausência de 
ação”. (Almeida Jr., org., 1986:28-29). 

Os citados autores recomendaram que o PGC deveria ser repensado, para 
compatibilizar desenvolvimento regional integral para todos, com proteção ambiental 
máxima. 
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A partir da criação do Programa, a atividade mineradora deixou de ser uma ação 
isolada ou de livre iniciativa na área e passou a ser uma política de Estado, pois, devido 
às descobertas minerárias e às questões geopolíticas, a região se tornou estratégica 
para o país.  

Em 1985, tem-se a inauguração do Projeto Ferro Carajás; o terminal de Ponta da 
Madeira, em São Luis, entra em operação em 1986. Em dezembro de 1986, a CVRD 
consegue do Congresso Nacional a concessão de Direito Real de Uso de 411 984,87 ha 
de terra. Em 1998, essa área, administrada pela empresa após convênio com o IBAMA, 
passa a constituir a Floresta Nacional de Carajás. 

Desde o início, o PGC atraiu milhares de migrantes, que chegaram em busca de 
emprego nas obras de sua implantação. Os intensos e sucessivos movimentos 
migratórios, que já aconteciam ao longo da história da região devido à exploração cíclica 
de produtos como castanha, diamante, cristal, borracha e madeira, aos quais vieram 
somar-se ouro, manganês, ferro e cobre, tornam-se uma característica do Sudeste 
Paraense que perdura até atualidade.  

Os empregados diretos da CVRD seriam instalados no bem planejado e equipado Núcleo 
Urbano de Carajás. Com as obras em andamento e uma estrutura mínima pronta, 
começaram a chegar as primeiras famílias de funcionários, junto às quais vieram 
psicólogos, pedagogos e assistentes sociais para participar do projeto. Como relata 
Andréa Mendes Barros Rodrigues, administradora no Centro de Pesquisa Mineral:  

“A gente tinha que orientar as famílias que estavam chegando. A cidade estava 
sendo construída pela Vale, com cinema, centro comercial, banco, igreja, escola, 
hospital, tudo. Aí, tínhamos um choque cultural. Vinha gente de toda parte, e 
entrava numa realidade que nunca imaginou.” (CVRD, 2002:129). 

Ainda durante os estudos de viabilidade do Projeto Ferro Carajás, era esperado que ele 
atraísse mais gente do que comportaria o Núcleo Urbano de Carajás. Ademais, o afluxo 
de migrantes em busca de oportunidades se viu facilitado pela presença do trem de 
passageiros, que vinha de São Luís do Maranhão. Nele embarcavam, a cada viagem, de 
1 200 a 1 500 pessoas. 

Em decorrência dessa nova corrida, agora pelo ferro, começou o surgimento de outra 
estrutura urbana ao pé da serra, o Núcleo Urbano de Parauapebas, para abrigar os 
trabalhadores das subcontratadas. Junto a ele cresceu muito rapidamente um núcleo 
de ocupação espontânea, chamado Rio Verde, onde passaram a residir ex-empregados 
dos fornecedores, proprietários de terras e trabalhadores rurais, comerciantes e 
migrantes em geral. Da fusão dos dois núcleos de baixo nasceu a atual cidade de 
Parauapebas.  

O núcleo do alto da serra (Carajás) e o situado na parte de baixo (Parauapebas) se 
tornaram muito desiguais: enquanto o primeiro foi totalmente planejado e mantido sob 
controle, no segundo ocorreu o surgimento de ocupações irregulares e, ainda por cima, 
de forma acelerada. 

Aconteceu também a expansão das cidades situadas ao longo da ferrovia, como 
menciona Jair Littig, técnico administrativo:  
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“Quando se construiu a ferrovia, não se falava em trem de passageiros. As estações 
eram feitas longe do centro das cidades. É o caso de Santa Inês e de Açailândia. 
Hoje, as cidades estão correndo para o lado das estações.” (CVRD, 2002:142)  

No caso de Marabá, o principal pólo regional da área, até a década de 1980 sua 
população sempre foi numericamente variável, em função da chegada e da saída de 
trabalhadores ligados à safra ou à extração de minerais, o que trouxe como con-
seqüência a precária estruturação da sede municipal.  

Entre 1980 e 1985, sua população passa de 59 000 para 140 000 pessoas (sem contar 
os garimpeiros de Serra Pelada, área então também pertencente a Marabá), com o 
conseqüente crescimento desordenado da área urbana. Além disso, a cidade enfrentava 
cheias cíclicas dos rios Itacaiúnas e Tocantins, que resultavam em inundações nas 
edificações próximas às margens. E, embora a cidade tenha recebido diversos projetos 
habitacionais, esse crescimento urbano irregular e desordenado se manifesta até hoje, o 
que explica a existência de habitações e de diversos bairros em condições inadequadas, 
originados de ocupações em áreas de risco, onde não havia infra-estrutura nem 
condições físicas para a instalação de moradias. 

Em síntese,  

“o crescimento populacional, a urbanização acelerada, os novos arranjos de poder 
que viabilizaram, em parte, a formação de novos municípios e que poderão, no 
futuro, viabilizar a criação do Estado de Carajás, estão associados à ruptura de 
equilíbrio e à mudança significativa das estruturas econômicas e sociais 
tradicionais.” (Coelho e Cota, org, 1997:65). 

No que se refere especificamente à agropecuária, o PGC incluiu também o Plano 
Agrícola, com os objetivos de: 

“Contribuir para o aumento da produção e da produtividade agrícola da região; 

Sustar a tendência à devastação global da floresta e à degradação dos recursos 
naturais da região, bem como eliminar a poluição atmosférica (causada pela 
queimada das florestas); 

Viabilizar economicamente o setor agrícola da região, visando a promover uma 
economia de pleno emprego.” 

Como se pode observar, esses objetivos traz entre si contradições de difícil solução. Por 
exemplo: maximizar ganhos monetários a partir de culturas de exportação não 
necessariamente implica em promover o pleno emprego, nem em apoiar pequenos 
produtores quando surgirem conflitos com os grandes quanto a terra e recursos 
financeiros, nem tampouco reverter a tendência à devastação do meio ambiente. Ao 
contrário, na prática, muitas vezes essas culturas de exportação implicaram na 
utilização de tecnologia, em detrimento de mão-de-obra; e exigiram grandes extensões 
de terra, portanto, grandes propriedades, em detrimento de pequenas, que provocaram 
aumento do desmatamento para abertura de áreas de cultivo e, principalmente, de 
pasto. 

Foi previsto o financiamento de empreendimentos que, instalados dentro de pólos 
agrícolas, produziriam 238 000 ha. de soja mecanizada, 12 600 ha. de cana-de-açúcar, 
417 000 ha. de pastagem e arroz suficiente para alimentar todo o Nordeste brasileiro.  
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A exportação de gado seria promovida por meio de um “bolsão sanitário” especial, do 
qual aftosa e brucelose seriam erradicadas, abrindo os mercados dos Estados Unidos e 
Japão, então fechados para a carne bovina não-processada. 

Abre-se aqui um parêntese especial para analisar a questão da pecuária, atualmente 
uma das mais importantes atividades econômicas da área de estudo. Nos anos 1980, a 
pecuária bovina detinha a maior área do PGC e ainda ocorreu sua expansão a partir do 
chamado PGC-Agrícola. Em parte, esse aumento se deveu à sua lucratividade, 
independente da produção de gado para a comercialização. Isto ocorreu tendo em vista, 
por um lado, os incentivos tributários e fiscais cedidos a projetos aprovados; por outro, 
e ainda mais importante, devido ao papel da pastagem para garantir a posse da terra, 
com fins especulativos (Almeida Jr., 1986:392).  

No plano se apontava, como evidência da aptidão da área para pastagem, o aumento 
desse uso da terra nas duas décadas anteriores, principalmente nos pólos pecuários do 
Araguaia-Tocantins, de Marabá, Paragominas e Imperatriz.  No entanto, o próprio plano 
esboçava o padrão normal de declínio na produtividade, principalmente devido à 
diminuição do fósforo no solo. Numerosos estudos demonstraram que os solos de terra 
firme da Amazônia, delgados e relativamente pobres, logo que expostos aos elementos 
pelo desmatamento extenso e se não houver forte utilização de insumos, tendem a 
erosão, compactação, lixiviação e invasão de ervas daninhas, como a juquira. Esses 
aspectos - menciona o plano - conduzem a condições anti-econômicas de exploração 
após 5-8 anos, sob condições ditas normais, e após 12-14 anos com manejo adequado. 
Como exemplo dessa situação tem-se Paragominas que, em 1981, já tinha degradados 
mais de 50% de suas pastagens (Almeida Jr., 1986:392).  

Outro aspecto a não esquecer é o baixo número de empregos gerados pela pecuária. Em 
uma área de subemprego rural e numerosos sem-terra, o nível de ocupação de mão-de-
obra mostra-se baixíssimo, frente ao volume total investido pelo governo: a produção 
pecuária gera somente um emprego por duas mil cabeças de gado ou por 30 km2. (Hall, 
1991:43). Aos mencionados problemas se somaram, ainda, as dificuldades de gestão de 
extensas fazendas de criação, sem a adequada preparação de administradores.  

Uma área de 3,6 milhões de ha também estava prevista no PGC - Agrícola, para 
produção de carvão vegetal, em uma faixa de 40 km ao longo da ferrovia, entre as 
minas de ferro da Serra dos Carajás - PA e o porto da Ponta da Madeira, em Itaqui, 
perto de São Luís – MA. Contudo, não foi previsto o reflorestamento como forma de 
conseguir matéria-prima para o carvão vegetal, até porque seus custos seriam elevados 
e não havia terras disponíveis. Ademais, a implantação do reflorestamento para carvão 
poderia tornar economicamente inviável a produção de ferro-gusa (Coelho e Cota, org, 
1997:89).  

O orçamento inicial previsto para a agropecuária, de US$ 11,1 bilhões, foi depois 
reduzido para US$ 1,18 bilhão, a ser aplicado no período 1985-1990 (Almeida Jr., org., 
1986:362-363). 

Sem nem mesmo esperar a aprovação do orçamento do PGC agrícola e independente 
dele, começaram a ser realizadas atividades de colonização e assentamento dirigido na 
área, devido à presença de violentos conflitos de terra. 

Em 1982, instalou-se o Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT), 
agência distribuidora de terras ligada ao Conselho de Segurança Nacional. Cerca de  
470 000 km2 estavam sob sua jurisdição, compreendendo 48 municípios do Sudeste do 
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Pará, Norte de Goiás e Oeste do Maranhão, o que representava mais da metade da 
Região-Programa do PGC. No campo da ação fundiária, suas atividades se caracterizam 
pela aplicação de instrumentos como arrecadação, demarcação, desapropriação, 
colonização e titulação de terras.  

Na área aqui especificamente estudada, o GETAT implantou três Centros de 
Desenvolvimento Regional - CEDERE:  

Em 1983, o CEDERE I ou, oficialmente, PA Carajás III, atualmente no município de 
Parauapebas; 

Em 1984, o PA Carajás II, mais conhecido como CEDERE II, onde hoje está localizada a 
sede de Canaã dos Carajás, planejado como um pólo de abastecimento da área;  

Em 1985, ocupou-se uma área mais próxima da Serra Norte, o PA Carajás I, 
popularmente conhecido como CEDERE III, atual Vila Ouro Verde.  

Os três centros apresentavam funções e estrutura diferentes, o que explica seu 
desenvolvimento diferenciado. Mas todos tinham previstos um escritório do governo, 
escola e posto de saúde. No caso do CEDERE III, havia uma dificuldade especial: a falta 
de ponte para travessia do Rio Parauapebas.  

No desenrolar das ações, tanto o número como o tamanho dos lotes diminuiu, face ao 
inicialmente previsto. Nenhuma reserva florestal lhes foi designada, como aconteceu, 
por exemplo, com assentamentos do INCRA em outras áreas ou no POLONOROESTE, 
na Rondônia. 

O projeto previa que os produtores teriam habitação garantida, escolas, assistência 
técnica, estradas prontas, uma vila (que serviria de apoio a eles e suas famílias), posto 
de saúde e hospital. Planejou-se, também, que os assentados receberiam um salário 
para se manter até a primeira colheita, bem como cesta básica. Embora as famílias 
tenham sido assentadas dentro das condições técnicas e de infra-estrutura necessárias, 
não houve o devido apoio para sua manutenção. As estradas e outras obras se 
deterioraram, os serviços educacionais se mostraram deficientes, assim como os de 
saúde, enquanto a malária atacava fortemente, conjunto de fatores que levou à retirada 
de numerosos colonos. 

Outro motivo para a evasão dos assentamentos foi a valorização das terras: muitos 
assentados venderam seus lotes a preços altos e se mudaram para outros locais onde o 
dinheiro da venda lhes permitia comprar propriedades maiores a preços menores.  

As terras em que se realizaram os assentamentos eram da União, com exceção de duas 
fazendas privadas que, já em fase mais avançada do processo, foram ocupadas por 
posseiros: a Fazenda Brasília (1985) e a Fazenda Três Braças (1986).  

Para se ter idéia do impacto que o conjunto de decisões até aqui analisadas 
representou, para o território estudado, tem-se que, em 1950, a população do sul do 
Pará era de cerca de 2,0% do total do estado. Havia apenas quatro municípios. Em 
1991, a área já concentrava 18,0% da população paraense, em 34 municípios. Quanto 
ao Sudeste do Pará, sua população teve uma taxa anual de crescimento de 3,3% ao 
ano, entre 1991 e 2000, o que correspondeu a 2,5% ao ano, na média estadual. Quanto 
à divisão político-administrativa, se em 1980 a região estava dividida em cinco, em 
2000 tinha 28 municípios. 
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É interessante observar, estritamente em relação à atuação da então CVRD nesse 
processo, que as carências generalizadas existentes na região em estudo sem dúvida 
contribuíram para condicionar a ambigüidade de papéis, presente em sua história em 
diferentes momentos: ser uma empresa e, ao mesmo tempo, atuar como uma agência 
de desenvolvimento regional. Não se deve esquecer que, na condição de estatal, a 
empresa devia responder a orientações do governo para comandar, coordenar ou se 
associar a diversos projetos, para os quais, grande parte das vezes, não existia 
infraestrutura local. Para supri-la, a CVRD muitas vezes precisou dividir-se entre 
cuidar de seus negócios e se transformar em instrumento de fomento local e regional, o 
que fez com que a visão empresarial do negócio ficasse às vezes prejudicada (Teixeira e 
Beisigel, org., 2006:245-247). 

10.3.1.1.3 A Realidade Socioeconômica Atual do Sudeste Paraense 

Na década de 1990, a crise fiscal do Estado reduziu a intervenção federal no território 
em estudo, como ocorreu também em outras partes do país. Uma análise dos 
resultados do PGC (apresentada em Teixeira e Beisigel, org., 2006:466) salienta: 

“Não obstante a retórica do Programa Grande Carajás (PGC), lançado em 1980 e 
extinto em 1991, a sua implementação e a do Projeto Ferro Carajás não foram 
acompanhadas por uma política integrada (fundiária, agrícola, pecuária, silvicultura 
e de mineração) efetiva que visasse ao controle sobre todas as variáveis, impedindo 
a caotização social e ecológica do sistema socioespacial então modificado. Esta 
desintegração já produziu efeitos regionais nefastos, cuja ausência de soluções 
duradouras é fator de novos impactos ambientais”. 

A proposição do Programa “Brasil em Ação” pelo Governo Federal, por sua vez, buscou 
configurar uma série de propostas, que passam pela criação dos Eixos Nacionais de 
Integração e Desenvolvimento - entre os quais o Arco Norte (construção das BR 174 e 
156), o eixo Madeira-Amazonas e o eixo Araguaia-Tocantins, visando à articulação da 
região Centro-Oeste com a Amazônia -, chegando até o Maranhão, onde sobressaem as 
propostas para a hidrovia Araguaia-Tocantins e a duplicação da ferrovia de Carajás. 

A lógica que movimenta as atividades produtivas no sudeste paraense, porém, continua 
sendo a de garantir sua viabilidade econômica com base na possibilidade de utilizar um 
elevado acervo de recursos e serviços ambientais a baixo custo. Na busca da 
lucratividade de curto prazo, terminam destruindo a própria base de reprodução de 
diversos agentes sociais, pois se desenvolvem práticas ambientalmente predatórias. 
Essas atividades pouco se articulam com arranjos produtivos locais que, ao mesmo 
tempo em que explorem recursos naturais, incorporem o capital humano e social como 
elementos determinantes da competitividade. Ademais, essas atividades são 
dependentes de decisões e dinâmicas de fora da região, que determinam também os 
padrões tecnológicos, de inovação e de organização da operação dos empreendimentos.  

O incremento demográfico desordenado e as dificuldades ocasionadas pelas grandes 
distâncias entre os núcleos urbanos existentes se refletiram na conformação territorial 
e administrativa do pólo regional da área em estudo: o território de Marabá, que em 
1980 era de 37.373 km2, diminuiu para os 15.092 km2 atuais, em decorrência de 
sucessivos processos de anexação e desmembramento de territórios para a constituição 
de novos municípios. 
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Um dos emancipados de Marabá foi Parauapebas, criado em 10 de janeiro de 1989. Seu 
crescimento demográfico foi expressivo e a população quase duplicou num período de 
10 anos, em função, principalmente, do já comentado poder de atração de pessoas 
apresentado pelas atividades de mineração em Carajás.  

Outro desmembramento deu origem a Curionópolis (antes chamado KM 30 e do qual 
Serra Pelada é um distrito). Posteriormente, dele se emancipa Eldorado dos Carajás, 
cuja sede tem uma localização estratégica, por dar acesso às rodovias PA 150 e PA 275. 
A atividade predominante em Eldorado dos Carajás, no início de sua ocupação, era a 
agricultura. O município tinha, principalmente, a produção de mandioca, feijão, arroz, 
milho e banana. Existiam várias colônias agrícolas, como Sereno, Vilinha, Motor 
Queimado I e II, ademais da presença de grandes propriedades. Em diversas ocasiões, 
aconteceu na área a apropriação de terras por meios violentos. 

A região se tornou atrativa para o capital madeireiro, devido à existência de grandes 
remanescentes florestais, e, no início dos anos 80, havia de 15 a 20 serrarias na cidade. 
A energia elétrica foi então implantada, como suporte para o desenvolvimento da 
atividade. No entanto, em meados da década de 90 o setor madeireiro passou a 
enfrentar dificuldades, em função da política recessiva, da alta tributação e da 
defasagem dos preços da madeira no mercado internacional. A combinação de fatores 
como a citada diminuição da atividade madeireira e a injeção de recursos na pecuária -, 
trouxe mudanças nas relações de trabalho e acirrou novamente os conflitos pela posse 
da terra, problema estrutural na região. 

A identificação de novos alvos para pesquisa de detalhamento pela CVRD continuou a 
ser feita a partir de 1996, com destaque para o depósito de cobre e ouro do Alemão; o 
depósito de cobre e ouro do Sossego; o depósito de cobre oxidado do 118; o depósito de 
cobre e ouro do Cristalino (Teixeira e Beisigel, org., 2006:386-390). 

Na atualidade, o Sudeste Paraense se configura como uma mesorregião com crescente 
importância socioeconômica no contexto estadual. De fato, sua participação no total da 
população do Pará cresceu de 18,0%, em 1991, para 20,4%, em 2007.  

Convém lembrar, porém, que a citada mesorregião está composta por um conjunto 
heterogêneo de municípios e apresenta expressivas diferenças internas. A população 
total dos municípios que constituem a AII deste estudo diminui entre 1991 e 2007, 
enquanto cresce significativamente em municípios onde há empreendimentos 
minerários ou que estão sob sua influência, como Canaã dos Carajás, Parauapebas, 
Marabá e Paragominas. 

Quanto ao PIB, a Área de Influência Indireta apresenta um crescimento de 1,18% na 
participação no total do estado, no citado período. No entanto, observando-se o 
conjunto desses municípios, percebe-se que a participação do PIB de Canaã dos 
Carajás, isoladamente, tem um incremento de 1,41%. Ou seja, esse desempenho, 
decorrente da implantação da Mina do Sossego, supre a falta de dinamismo de outras 
localidades da AII.  

Também em conseqüência da atividade mineradora e de seus efeitos multiplicadores, o 
PIB de Marabá e de Parauapebas, que em 2000 representava 7,8% do total estadual, em 
2006 atingiu quase 13,0%. 

A vocação minerária regional, hoje consolidada, sem dúvida só tenderá a crescer, 
inclusive porque a área se constitui na província mineral mais rica do país e uma das 
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maiores do mundo. A Vale possui diversos projetos em operação na região, como o 
Complexo Minerador Ferro Carajás, em Parauapebas; a Mina de Bauxita, em 
Paragominas; a Mina do Sossego (cobre), em Canaã dos Carajás. Há também 
empreendimentos em diferentes etapas, como a Mineração Onça Puma (níquel), em 
Ourilândia do Norte; o Projeto Salobo (cobre), em Marabá; o Projeto 118, em Canaã dos 
Carajás, assim como o Níquel do Vermelho. 

Existem, ademais, diversos outros projetos da empresa em fase de estudos ou de 
licenciamento ambiental, como o Projeto Serra Leste, em Curionópolis; o Projeto 
Cristalino, em Curionópolis e Canaã dos Carajás; o Projeto S11D – Serra Sul, também 
em Canaã dos Carajás; e o Projeto Alemão, em Parauapebas. Assim sendo, estão 
previstos elevados investimentos na área, durante os próximos anos, o que irá reforçar 
o papel da mineração na economia regional.  

Em termos da rede urbana e da polarização exercida pelas atividades de comércio e 
serviços, esse conjunto de empreendimentos certamente continuará a ampliar a 
importância da região no estado do Pará, com maior destaque para as cidades de 
Parauapebas e Canaã dos Carajás, o que tenderá a relativizar o papel de principal pólo 
regional exercido por Marabá. 

Outra atividade econômica presente na área é a agropecuária. Contudo, a agricultura 
tem baixa importância. No Sudeste Paraense, as áreas plantadas mal atingem 1,0% do 
território, sendo que as destinadas ao milho representam aproximadamente 35,0% 
desse total e se voltam para a alimentação do rebanho.   

A pecuária, por sua vez, se orienta para a criação extensiva de bovinos, com escassa 
ocupação de mão-de-obra e baixa tecnologia, a qual tem como conseqüência a 
degradação do solo, com produtividade e lucro decrescentes. A reversão de tal cenário 
se mostra problemática, pois o custo de incorporar novas áreas por meio de desmate 
(cada vez mais difícil) chega a ser três vezes menor que o de recuperação e manutenção 
do solo. Ademais, essa recuperação demanda um processo integrado, já que 
individualmente os produtores – com exceção das grandes propriedades – não 
conseguiriam incorporar as novas tecnologias, devido ao custo elevado.  

O associativismo e as cooperativas seriam instrumentos para superar tal limitação. No 
entanto, é sabido que a área foi ocupada por pioneiros, em geral individualistas e 
acostumados a trabalhar sozinhos, o que dificulta a adoção da citada alternativa. 

Apesar da existência de crédito para a recuperação de pastagens degradadas, grande 
parte dos produtores não recorre a ele, por dois motivos principais e complementares: 
falta de regularização fundiária ou ambiental da propriedade ou, ainda, falta de 
condições de mercado que justifiquem o investimento. 

Assim sendo, a atividade agropecuária demanda investimentos em recuperação e 
tecnologia, em busca do aumento da produtividade, que nas condições atuais 
apresenta-se em declínio. Lideranças regionais, contudo, já identificaram esse cenário e 
vêm iniciando a busca de investidores externos, com recursos e experiência em 
tecnologia, inclusive baseados no fato de que a terra ainda tem preço menor do que em 
outras regiões do país, onde o setor primário se encontra mais evoluído. 

É importante lembrar que o Sudeste do Pará se mostra um ator de destaque crescente 
na cena estadual, o que aumenta seu poder político. Essa circunstância está 
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estimulando a idéia da criação de uma nova unidade da Federação, o estado de 
Carajás.  

Como antes mencionado, não se deve esquecer que o contexto regional, sobretudo em 
decorrência do dinâmico ramo da mineração, está fortemente associado ao ritmo da 
economia nacional e internacional. No âmbito interno ao Brasil, as numerosas obras de 
infraestrutura, em andamento ou previstas (inclusive as de preparação para a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olímpiadas, em 2016) podem se constituir em limitante da ampla 
oferta de mão-de-obra que até agora vem alimentando os fortes fluxos migratórios em 
direção à região.  

Quanto ao mercado internacional, suas oscilações, das quais se vivenciam exemplos 
atuais, tanto podem concorrer para acelerar quanto para diminuir o ritmo de avanço 
dos projetos de mineração, existentes ou futuros.  

De todas as maneiras, está claro que é preciso trabalhar estrategicamente pela 
diversificação da economia local e regional, utilizando os atuais benefícios da 
mineração, tendo em vista o horizonte de exaustão das reservas minerais existentes. 

10.3.1.2  Dinâmica Populacional 

A dinâmica populacional da AII do empreendimento em estudo está intimamente 
associada às sucessivas emancipações municipais, que ocorreram principalmente a 
partir de 1988. 

A Tabela 1 mostra o ano de criação e o município de origem dos 24 componentes da AII. 

Tabela 1: Ano de Criação e Município de Origem. Área de Influência Indireta. Plano de Expansão dos 
Corpos Minerais de N4 e N5 

Ano de criação Município Origem 

1920 Conceição do Araguaia Baião  

1961 

São Félix do Xingu Altamira 

São João do Araguaia Marabá 

Santana do Araguaia 

Conceição do Araguaia 
1982 

Redenção 

Rio Maria 

Xinguara 

1988 

Santa Maria das Barreiras Santana do Araguaia 

São Geraldo do Araguaia Xinguara 

Tucumã 
São Félix do Xingu 

Ourilândia do Norte 

Brejo Grande do Araguaia 
São João do Araguaia 

Bom Jesus do Tocantins 

1991 

Água Azul do Norte Parauapebas  

Cumaru do Norte Ourilândia do Norte 

Pau D’Arco Redenção 

São Domingos do Araguaia São João do Araguaia 

Abel Figueiredo Bom Jesus do Tocantins 
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Ano de criação Município Origem 

Palestina do Pará Brejo Grande do Araguaia 

1993 
Floresta do Araguaia Conceição do Araguaia 

Bannach Ourilândia do Norte 

1994 Canaã dos Carajás Parauapebas 

1995 Piçarra São Geraldo do Araguaia 

1996 Sapucaia Xinguara 

Obs: os municípios marcados em itálico não pertencem à AII. 

10.3.1.2.1 Distribuição Espacial da População 

Como se constata na tabela anterior, 17 dos 24 municípios da AII só passaram a existir 
depois de 1988. Em função deste fato, a análise da evolução da população total, urbana 
e rural será feita a partir do Censo Demográfico de 1991, até a Contagem de População 
de 2007. 

A Tabela 2 mostra os dados referentes à população total de Brasil, Pará, Sudeste 
Paraense e municípios componentes da AII.  

Tabela 2: População Total, Segundo Território de Interesse. Territórios Selecionados. Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (1991 – 2007) 

Territórios 
Selecionados 1991 1996 2000 2007 1996/2007 % 

de incremento 

Brasil 146.825.475 157.070.163 169.799.170 183.987.291 17,14 

Pará 4.950.060 5.510.849 6.192.307 7.065.573 28,21 

Sudeste 
Paraense 889.455 1.044.992 1.192.135 1.439.148 37,72 

Abel 
Figueiredo - 5.112 5.957 6.592 28,95 

Água Azul do 
Norte - 20.994 22.084 28.658 36,51 

Bannach - 3.828 3.780 3.812 -0,42 

Bom Jesus do 
Tocantins 15.952 11.158 13.106 13.145 17,81 

Brejo Grande 
do Araguaia 11.939 6.529 7.464 7.444 14,01 

Canaã dos 
Carajás - 11.139 10.922 23.757 113,28 

Conceição do 
Araguaia 54.900 45.008 43.386 45.267 0,58 

Cumaru do 
Norte - 3.491 5.978 10.452 199,40 

Floresta do 
Araguaia - 13.757 14.284 14.964 8,77 

Ourilândia do 
Norte 28.718 16.371 19.471 20.415 24,70 
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Territórios 
Selecionados 1991 1996 2000 2007 1996/2007 % 

de incremento 

Palestina do 
Pará - 6.085 7.544 7.156 17,60 

Pau D’Arco - 5.628 7.124 6.466 14,89 

Piçarra - 9.684 12.671 12.707 31,22 

Redenção 55.968 58.029 63.251 64.583 11,29 

Rio Maria 26.536 19.775 17.498 16.993 -14,07 

Sapucaia - 4.258 3.796 5.117 20,17 

Santa Maria 
das Barreiras 7.228 10.364 10.955 16.012 54,50 

Santana do 
Araguaia 15.923 20.844 31.218 49.053 135,33 

São Domingos 
do Araguaia - 17.993 20.005 21.094 17,23 

São Félix do 
Xingu 24.891 40.983 34.621 59.238 44,54 

São Geraldo 
do Araguaia 38.540 26.387 27.646 24.872 -5,74 

São João do 
Araguaia 19.824 8.116 12.247 11.683 43,95 

Tucumã 31.375 34.560 25.309 26.513 -23,28 

Xinguara 48.024 35.001 35.220 38.457 9,87 

Área de Infl. 
Indireta – AII 379.818 435.094 455.537 534.450 22,84 

Restante da 
Mesorregião 509.637 609.898 736.598 904.698 48,34 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1991 e 2000. Contagens da População de 1996 e 2007. 

Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE 

A mesorregião Sudeste Paraense abrigava, em 1991, 17,9% da população total do 
estado do Pará. Os sucessivos investimentos realizados, principalmente nos municípios 
de Marabá4 e Parauapebas, além de Paragominas e Tucuruí - não pertencentes à AII do 
empreendimento - atraíram população e elevaram os percentuais de participação na 
população estadual para 18,9% em 1996, 19,3% em 2000, finalizando com 20,4% em 
2007, denotando um comportamento crescente. Entre 1996 e 2007, a população 
cresceu 37,72%, bem acima da média do estado do Pará (28,21%), que já se mostra 
muito acima da média brasileira (17,14%). 

Para se ter uma idéia da importância dos quatro municípios citados não pertencentes à 
AII, a soma da sua população alcançava 509.849 habitantes, em 2007, e havia 534.450 
habitantes nos 24 municípios da AII. 

A AII, por sua vez, apresentou a seguinte evolução: 7,7% em 1991, 7,9% em 2000, 7,3% 
em 1996 e 7,6% em 2007, o que, de certa forma, mostra um comportamento próximo à 

                                            
4 Lembrar que Marabá, o mais importante pólo de comércio e serviços do Sudeste do Pará, faz parte da AID deste estudo, motivo pelo qual 
o município de Redenção se destaca entre os dados dos 24 municípios da AII.  
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estabilização. Sua expansão entre 1996 e 2007 foi de 22,84%, pouco abaixo da média 
do Estado. 

Entre os municípios da AII, o maior destaque é a perda progressiva de participação 
relativa de Redenção que, apesar de continuar liderando em termos absolutos em 2007, 
passou de 14,7% em 1991, para 13,34% em 1996 e 12,7% em 2007. A perda ocorrida 
entre 1991 e 1996 pode ser explicada pelo desmembramento de Pau D’Arco; mas, entre 
1996 e 2007, o município cresce apenas 11,29%, bem abaixo da média da região e do 
Estado. 

Ao serem considerados os acréscimos de população entre 1996 - primeiro ano onde há 
informações para todos os municípios - e 2007, verifica-se uma significativa 
heterogeneidade de comportamento na região.  

Enquanto em alguns municípios ocorreram aumentos significativos que chegam mais 
do que dobrar sua população – como em Cumaru do Norte (199,40%), Santana do 
Araguaia (135,33%) e Canaã dos Carajás (113,28%) - em outros ocorreram perdas 
populacionais, como em Tucumã (-23,28%), Rio Maria (-14,07%), São Geraldo do 
Araguaia (-5,74%) e Bannach (-0,42%).  

Destaca-se, ainda, o comportamento de São Félix do Xingu, que assume o segundo 
lugar em população em 2007, superando Conceição do Araguaia, que ocupava essa 
posição desde 1991 a 2000. Entre 1996 e 2007, sua população cresce 44,54%, 
enquanto em Conceição do Araguaia o total se mantém praticamente constante: cresce 
apenas 0,58%. 

A Figura 2 mostra a distribuição da população segundo as aglomerações humanas 
existentes na região e sua hierarquia.     
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Figura 2 : Distribuição da população segundo as aglomerações existentes no Sudeste do ParáBases Cartográficas:
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10.3.1.2.2 Densidade Demográfica e Grau de Urbanização 

Entre os anos de 2000 e 2007, os sucessivos desmembramentos dos municípios da AII 
provocam modificações em suas áreas e, em decorrência, em sua densidade 
demográfica, conforme mostra a Tabela 3.  

Tabela 3: Evolução da Densidade Demográfica - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerais de N4 e N5 (2000 – 2007) 

Territórios Selecionados Área (km²) 
Densidade 

demográfica 
2000 

Densidade 
demográfica 

2007 

Brasil 8.514.204,90 19,94 21,61 

Pará 1.247.702,70 4,96 5,66 

Sudeste Paraense 297.280,40 4,01 4,84 

Abel Figueiredo 614,20 10,00 10,73 

Água Azul do Norte 7.626,00 2,88 3,76 

Bannach 2.956,70 1,27 1,29 

Bom Jesus do Tocantins 2.816,20 4,63 4,67 

Brejo Grande do Araguaia 1.157,30 6,42 6,43 

Canaã dos Carajás 3.147,90 3,45 7,55 

Conceição do Araguaia 5.829,40 7,41 7,77 

Cumaru do Norte 17.085,20 0,35 0,67 

Floresta do Araguaia 3.444,10 4,13 4,34 

Ourilândia do Norte 13.826,10 1,40 1,48 

Palestina do Pará 984,00 7,63 7,27 

Pau D’Arco 1.671,50 4,26 3,87 

Piçarra 3.312,50 3,81 3,84 

Redenção 3.823,80 16,53 16,89 

Rio Maria 4.114,80 4,15 4,13 

Sapucaia 1.298,20 2,92 3,94 

Santa Maria das Barreiras 10.330,30 1,06 1,55 

Santana do Araguaia 11.591,40 2,68 4,23 

São Domingos do Araguaia 1.392,40 14,30 15,15 

São Félix do Xingu 84.248,40 0,41 0,70 

São Geraldo do Araguaia 3.269,50 8,45 7,61 

São João do Araguaia 1.296,10 9,41 9,01 

Tucumã 2.512,50 10,03 10,55 

Xinguara 3.779,70 9,26 10,17 

Área de Infl. Indireta – AII 10.251.316,2 2,37 2,65 

Restante da Mesorregião 105.152,20 7,00 8,84 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000. Contagem da População de 2007. Elaboração: 
SEPOF/DIEPI/GEDE. 
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O estado do Pará se caracteriza por apresentar uma densidade demográfica bem inferior 
à média brasileira, configurando uma situação de vazio demográfico, como é comum 
aos espaços territoriais da região amazônica. 

Tomando-se o ano de 2007 como referência, a densidade demográfica do Brasil é 3,82 
vezes superior à do Pará. O Sudeste Paraense, por sua vez, apresenta densidade 
demográfica ainda menor no contexto estadual, com 4,84 habitantes/km², contra 5,66 
habitantes/km² no Estado.  Mas o que mais se destaca é que, internamente à 
mesorregião, a AII possui uma densidade demográfica de apenas 2,65 habitantes/km², 
enquanto que o restante do Sudeste Paraense apresenta 8,84 habitantes/km², ou seja, 
é 3,33 vezes superior à da AII. 

Quanto à análise da evolução do grau de urbanização, ela se restringe ao período entre 
1996 e 2007, bem como à mesorregião Sudeste Paraense e à AII, uma vez que o IBGE, 
em ambas as contagens populacionais, não disponibilizou dados sobre população 
urbana e rural de forma agregada por unidade da Federação e para o Brasil. 

No período considerado, os espaços de interesse do Projeto mostraram o seguinte 
quantitativo de população total e urbana, bem como a respectiva evolução do grau de 
urbanização, contidos na Tabela 4. 

Tabela 4: População Total e Urbana e Grau de Urbanização – Gu (%) - Territórios Selecionados - Plano 
de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (1996 – 2007) 

Territórios 
Selecionados 

1996 2007 

Pop Total Pop Urbana GU 
(%) Pop Total Pop Urbana GU 

(%) 

Sudeste Paraense (*) 1.044.992 619.178 59,2 1.439.148 1.020.019 70,9 

Abel Figueiredo 5.112 3.130 61,2 6.592 5.778 87,6 

Água Azul do Norte 20.994 2.182 10,4 28.658 4.598 16,0 

Bannach 3.828 2.077 54,2 3.812 1.352 35,4 

B. Jês. do Tocantins 11.158 5.254 47,1 13.145 7.402 56,3 

Brejo G. do Araguaia 6.529 3.766 57,7 7.444 4.298 57,7 

Canaã dos Carajás 11.139 6.807 61,1 23.757 18.153 76,4 

Conceição  Araguaia 45.008 23.652 52,5 45.267 31.104 68,7 

Cumaru do Norte 3.491 1.255 35,9 10.452 2.500 23,9 

Floresta do Araguaia 13.757 7.299 53,0 14.964 6.097 40,7 

Ourilândia do Norte 16.371 8.880 54,2 20.415 13.830 67,7 

Palestina do Pará 6.085 3.542 58,2 7.156 4.199 58,7 

Pau D’Arco 5.628 2.684 47,7 6.466 3.347 51,8 

Piçarra 9.684 2.970 30,7 12.707 3.387 26,6 

Redenção 58.029 53.339 91,9 64.583 61.020 94,5 

Rio Maria 19.775 13.558 68,5 16.993 12.971 76,3 

Sapucaia 4.258 2.703 63,4 5.117 3.229 63,1 

S.M. das Barreiras 10.364 1.194 11,5 16.012 4.768 29,8 

Santana do Araguaia 20.844 11.283 54,1 49.053 28.632 58,3 
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Territórios 
Selecionados 

1996 2007 

Pop Total Pop Urbana GU 
(%) Pop Total Pop Urbana GU 

(%) 

S. D. do Araguaia 17.993 7.465 41,5 21.094 13.751 65,2 

São Félix do Xingu 40.983 9.599 23,4 59.238 24.837 41,9 

S. Geraldo Araguaia 26.387 8.091 30,6 24.872 12.938 52,0 

S. João do Araguaia 8.116 2.087 25,7 11.683 2.541 21,7 

Tucumã 34.560 17.976 52,0 26.513 20.568 77,6 

Xinguara 35.001 22.213 63,4 38.457 29.821 77,5 

AII 435.094 842.184 51,2 534.450 1.341.140 60,0 

Restante da 
Mesorregião 609.898 396.172 64,9 904.698 698.898 77,2 

Fonte: IBGE. Contagens Populacionais de 1996 e 2007. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

Nd = não disponível. 

 (*): O único município não recenseado do Sudeste Paraense foi Marabá, por possuir, na época da 
Contagem Populacional de 2007, uma população superior a 170 mil habitantes. A SEPOF estimou a 

população total de Marabá em 196.468 habitantes, com 123.378 nas zonas urbanas. Esses dados 
foram incorporados na tabela anterior. 

Observa-se que, entre 1996 e 2007, o Sudeste Paraense amplia de forma significativa 
seu GU. Nesses 11 anos, houve crescimento positivo das taxas anuais da população 
total e urbana (2,95% ao ano e 4,64% ao ano, respectivamente). Quanto à população 
rural, a evolução foi negativa (-0,14% ao ano). Conseqüentemente, o GU passou de 59,2 
% para 70,9%, no período. 

Na AII, a taxa de crescimento da população total foi de 1,89% ao ano, da população 
urbana de 3,37% ao ano e da população rural de apenas 0,5% ao ano. O GU de 51,2% 
passa a 60,0%. No restante da mesorregião, extraídos os municípios da AII, as taxas 
foram de 3,65% ao ano para a população total, 5,3% ao ano para a urbana e – 0,34% ao 
ano para a rural, o que elevou ainda mais seu GU (de 64,9% para 77,2%).  

Entre os municípios da AII, destaca-se o de Redenção como o mais urbanizado.  Passa 
de 91,9%, em 1996, para 94,5%,em 2007. No limite inferior, aparece Água Azul do 
Norte, apresentando, respectivamente, 10,4% e 16,0% nos anos analisados. 

Cabe destacar, ainda, que cinco dos 24 municípios tiveram reduzido seu GU: Bannach, 
Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Piçarra e São João do Araguaia.  

Dessa forma, como pode ser visualizado na Figura 3, em 2007 apenas seis municípios 
apresentaram grau de urbanização superior a 70,0%: Redenção – o de maior destaque, 
Abel Figueiredo, Canaã dos Carajás, Rio Maria, Tucumã e Xinguara. 
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Fonte: IBGE. Contagem da População de 2007. 

Figura 3: Grau de Urbanização. Territórios Selecionados. Plano de Expansão dos Corpos Minerais de 
N4 e N5 (2007). 

10.3.1.2.3 Evolução da População: Taxas Médias de Crescimento Anual da População 

A Tabela 5 apresenta as taxas médias anuais de crescimento da população total, nos 
períodos 1991-1996, 1996-2000 e 2000-2007, nos municípios da AII, no Sudeste 
Paraense, no estado do Pará e no Brasil. 

Tabela 5: Evolução das Taxas Médias Anuais de Crescimento da População (%) Territórios 
Selecionados Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 1991 - 2007  

Territórios Selecionados 1991-1996 1996-2000 2000-2007 

Brasil 1,36 1,97 1,15 

Pará 2,17 2,96 1,90 

Sudeste Paraense 3,28 3,35 2,73 

Abel Figueiredo - 3,90 1,46 

Água Azul do Norte - 1,27 3,79 

Bannach - -0,31 0,12 

Bom Jesus do Tocantins -6,90 4,10 0,04 

Brejo Grande do Araguaia -11,37 3,40 -0,04 

Canaã dos Carajás - -0,49 11,74 

Conceição do Araguaia -3,90 -0,91 0,61 

Cumaru do Norte - 14,39 8,31 
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Territórios Selecionados 1991-1996 1996-2000 2000-2007 

Floresta do Araguaia - 0,94 0,67 

Ourilândia do Norte -10,63 4,43 0,68 

Palestina do Pará - 5,52 -0,75 

Pau D’Arco - 6,07 -1,37 

Piçarra - 6,95 0,04 

Redenção 0,73 2,18 0,30 

Rio Maria -5,71 -3,01 -0,42 

Sapucaia - -2,83 4,36 

Santa Maria das Barreiras 7,47 1,40 5,57 

Santana do Araguaia 5,53 10,63 6,67 

São Domingos do Araguaia - 2,69 0,76 

São Félix do Xingu 10,49 -4,13 7,97 

São Geraldo do Araguaia -7,30 1,17 -1,50 

São João do Araguaia -16,36 10,83 -0,67 

Tucumã 1,95 -7,49 0,67 

Xinguara -6,13 0,16 1,26 

Área de Infl. Indireta – AII 2,75 1,15 2,31 

Restante da Mesorregião 3,66 4,83 2,98 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1991 e 2000. Contagens da População de 1996 e 2007. 
Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

Como se pode verificar, apenas sete dos 24 municípios da AII apresentaram taxas de 
crescimento sempre positivas nos três períodos: Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, 
Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Piçarra, Redenção, Santa Maria das Barreiras, 
Santana do Araguaia e São Domingos do Araguaia. Ainda assim, os saldos positivos que 
eles acumularam foram suficientes para superar as perdas dos demais e permitir que a 
região como um todo crescesse a taxas elevadas, principalmente entre 1996 e 2000 
(4,83%), quando três municípios chegam a apresentar taxas superiores a 10,0%: 
Cumaru do Norte (14,39%), São João do Araguaia (10,83%) e Santana do Araguaia 
(10,63%). É importante lembrar que 10 municípios da AII deram origem a novas 
localidades no período: Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Conceição 
do Araguaia, Ourilândia do Norte, Redenção, Santa Maria das Barreiras, São Félix do 
Xingu, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia e Xinguara, perdendo, portanto, 
população.  

Ao ser considerado apenas o último período (de 2000 a 2007), verifica-se que o 
dinamismo se retrai, mas cinco municípios ainda conseguem crescer a taxas superiores 
a 5,0% ao ano (Figura 3). Os maiores destaques ficam por conta de Canaã dos Carajás 
(que cresce a uma taxa anual de 11,74%), Cumaru do Norte (com 8,31%) e São Félix do 
Xingu (com 7,97%).  



 
 

 
 

______________________________________________________________________________________
35 

-5 0 5 10 15

1

Xinguara

Tucumã

São João do Aragu aia

São Geraldo do Ara guaia

São Félix do Xingu

São Domingos do A raguaia

Santana do Araguaia

Santa Maria das Ba rreiras

Sapucaia

Rio Maria

Redenção

Piçarra

Pau D’Arco

Palestina do Pará

Ourilândia do Norte

Floresta do Araguaia

Cumaru do Norte

Conceição do Araguaia

Canaã dos Carajás

Brejo Grande do Araguaia

Bom Jesus do Toca ntins

Bannach

 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico de 2000 e Contagem da População de 2007. 

Figura 4: Taxa Média Anual de Crescimento (%) da População. Territórios Selecionados. Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5. 2000 – 2007. 

A comparação entre as taxas observadas no Brasil, no Pará e no Sudeste Paraense 
mostra consistência nos três períodos: o Pará cresce a taxas maiores que as do Brasil, 
ao passo que o Sudeste cresce a taxas mais altas que as do estado. Dentro da 
mesorregião, por sua vez, as taxas observadas na AII foram sempre inferiores às do 
restante do Sudeste Paraense. 

10.3.1.2.4 Evolução da Participação na População Total do Estado do Pará 

A Tabela 6 apresenta a evolução da participação relativa da população dos municípios 
da AII no total do estado do Pará, nos anos considerados. 

Tabela 6: Evolução da participação na População Estadual (%) Territórios Selecionados Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (1991 – 2007) 

Territórios Selecionados 1991 1996 2000 2007 

Abel Figueiredo - 0,09 0,09 0,09 

Água Azul do Norte - 0,38 0,35 0,40 

Bannach - 0,07 0,06 0,05 

Bom Jesus do Tocantins 0,32 0,20 0,21 0,18 

Brejo Grande do Araguaia 0,24 0,12 0,12 0,10 
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Territórios Selecionados 1991 1996 2000 2007 

Canaã dos Carajás - 0,20 0,17 0,33 

Conceição do Araguaia 1,11 0,81 0,70 0,64 

Cumaru do Norte - 0,06 0,09 0,15 

Floresta do Araguaia - 0,25 0,23 0,21 

Ourilândia do Norte 0,58 0,30 0,31 0,29 

Palestina do Pará - 0,11 0,12 0,10 

Pau D’Arco - 0,10 0,11 0,09 

Piçarra - 0,17 0,20 0,18 

Redenção 1,13 1,05 1,02 0,91 

Rio Maria 0,53 0,36 0,28 0,24 

Sapucaia - 0,08 0,06 0,07 

Santa Maria das Barreiras 0,14 0,19 0,17 0,22 

Santana do Araguaia 0,32 0,38 0,50 0,69 

São Domingos do Araguaia - 0,32 0,32 0,30 

São Félix do Xingu 0,50 0,74 0,56 0,84 

São Geraldo do Araguaia 0,78 0,48 0,44 0,35 

São João do Araguaia 0,40 0,15 0,20 0,16 

Tucumã 0,63 0,63 0,41 0,37 

Xinguara 0,97 0,64 0,57 0,54 

Total municípios AII 7,67 7,89 7,35 7,56 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1991 e 2000. Contagens da População de 1996 e 2007. 
Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

A tabela anterior permite verificar que Conceição do Araguaia, segundo colocado em 
termos percentuais em 1991 (1,11% da população do Estado), em 2007 perde para São 
Félix do Xingu (0,84%) e Santana do Araguaia (0,69%), caindo para a quarta posição 
(com 0,64%). Redenção, apesar de se manter como o município mais populoso da AII, 
diminui sua participação relativa no Estado (de 1,13% para 0,91%, no período 
considerado). 

Dos 24 municípios, entre 1991 e 2007 apenas Santa Maria das Barreiras e São Félix do 
Xingu, além de Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás e Piçarra no período 1996-2007, 
experimentaram crescimento relativo em relação ao estado do Pará. 

O único pólo regional que amplia sua participação no total da população paraense é 
São Félix do Xingu. Os pólos regionais de Redenção e Conceição do Araguaia, ao 
crescerem menos, perdem em participação para outros municípios menores, como 
Cumaru do Norte, Santana do Araguaia e Canaã dos Carajás (Figura 5).  
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1991 e 2000. Contagens da População de 1996 e 2007. 

Figura 5: Participação (%) na População do Estado do Pará - Territórios Selecionados- Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5. 1996-2007. 

10.3.1.2.5 Composição da População 

10.3.1.2.5.1  População por Sexo  

A análise referente às diferenças populacionais por sexo será também restrita à 
mesorregião e à AII, uma vez que, nas Contagens Populacionais, o IBGE não 
disponibilizou os dados da população masculina e feminina das unidades da Federação 
e do Brasil, nem por localização urbana e rural. 

De acordo com a Tabela 7, em todos os espaços considerados houve queda na razão 
entre os sexos. Chamam a atenção, entretanto, os valores obtidos nos municípios de 
Água Azul do Norte, Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do Norte, Santa Maria das 
Barreiras e São Félix do Xingu, todos superiores a 1,15 nos dois anos analisados. 
Ressalta-se, entretanto, que na maioria deles houve redução desse valor. Apenas em 
Água Azul do Norte e Sapucaia houve crescimento, levando a supremacia masculina a 
patamares expressivos, no primeiro deles. Em São Félix do Xingu, o dado permaneceu 
inalterado. 
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Tabela 7: Razão entre os sexos -Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de 
N4 e N5 (1996 – 2007) 

Territórios 
Selecionados 

1996 2007 

Pop. Total Pop. 
Masculina 

Raz. 
M/F Pop. Total Pop. 

Masculina 
Raz. 
M/F 

Sudeste 
Paraense(*) 1.044.992 544.312 1,09 1.439.148 735.521 1,04 

Abel Figueiredo 5.112 2.686 1,11 6.592 3.452 1,10 

Água Azul do Norte 20.994 11.348 1,18 28.658 15.780 1,23 

Bannach 3.828 2.163 1,30 3.812 2.094 1,22 

B. Jêsus Tocantins 11.158 5.878 1,11 13.145 6.944 1,12 

Brejo G. Araguaia 6.529 3.397 1,08 7.444 3.852 1,07 

Canaã dos Carajás 11.139 5.783 1,08 23.757 12.421 1,10 

Conc. Araguaia 45.008 23.447 1,09 45.267 23.070 1,04 

Cumaru do Norte 3.491 1.952 1,27 10.452 5.777 1,24 

Floresta Araguaia 13.757 7.167 1,09 14.964 8.023 1,16 

Ourilândia do 
Norte 16.371 9.250 1,30 20.415 11.115 1,20 

Palestina do Pará 6.085 3.118 1,05 7.156 3.742 1,10 

Pau D’Arco 5.628 2.985 1,13 6.466 3.404 1,11 

Piçarra 9.684 5.112 1,12 12.707 6.163 0,94 

Redenção 58.029 29.649 1,04 64.583 31.933 0,98 

Rio Maria 19.775 10.286 1,08 16.993 8.654 1,04 

Sapucaia 4.258 2.183 1,05 5.117 2.750 1,16 

S.M. das Barreiras 10.364 6.022 1,39 16.012 8.894 1,25 

Santana do 
Araguaia 20.844 11.056 1,13 49.053 25.457 1,08 

S. D. do Araguaia 17.993 9.385 1,09 21.094 10.659 1,02 

São Félix do Xingu 40.983 22.115 1,17 59.238 31.993 1,17 

S. Geraldo 
Araguaia 26.387 13.931 1,12 24.872 12.522 1,01 

S. João do 
Araguaia 8.116 4.349 1,15 11.683 6.103 1,09 

Tucumã 34.560 18.399 1,14 26.513 13.204 0,99 

Xinguara 35.001 17.940 1,05 38.457 19.469 1,03 

AII 435.094 773.913 1,12 534.450 277.475 1,08 

Restante da 
Mesorregião 609.898 314.711 1,07 904.698 458.046 1,02 

Fonte: IBGE. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 
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10.3.1.2.5.2  População por Faixa Etária  

Ao se analisar as transformações que ocorreram, na composição da população total da 
AII, entre 2000 e 2007, percebe-se que houve retração das faixas de menor idade, tanto 
para homens como para mulheres, e maior peso das faixas etárias em idade produtiva, 
conduzindo a um afunilamento da base da pirâmide (Figura 6 e a Figura 7).   

Enquanto em 2000 37,07% da população total tinham menos de 14 anos, esse 
percentual se reduz para 32,32% em 2007. Em contrapartida, nas faixas de maior 
inserção no mercado de trabalho (entre 20 e 49 anos), a participação se eleva de 
40,57% para 44,46%. Nas faixas acima de 65 anos, a participação também se eleva, 
mas de forma pouco expressiva (de 3,19% para 3,77%).  

Apesar dessas alterações, que demonstram um envelhecimento da população, ela ainda 
se caracteriza por ser predominantemente jovem, pois, em 2007, 62,30% tinham idade 
inferior a 30 anos (em 2000, era de 66,66%). 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, PA. 2000. 

Figura 6: Pirâmide Etária da População Total - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerais De N4 e N5 (2000). 
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Figura 7: Pirâmide Etária da População Total - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerais De N4 e N5 (2007). 

Fonte: IBGE. Contagem Populacional. 2007. 

Ao serem avaliadas as diferenças entre os municípios que compõem a AII, verifica-se, 
através dos dados disponibilizados na Tabela 8 que, em 2007, a distribuição por faixa 
etária se mostra semelhante, com poucos comportamentos diferenciados. 

Somente em Água Azul do Norte a população com menos de 14 anos não ultrapassa o 
patamar de 30,0%. E também só em Palestina do Pará a população acima dos 80 anos 
está um pouco acima de 1,0%. 



 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
41 

Tabela 8: Distribuição da População por Faixa Etária - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

Territórios 
Selecionados 

Faixas Etárias 

0 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 

60 a 69 
anos 

70 a 79 
anos 

80 e 
mais Total 

Abel Figueiredo 10,56 11,41 11,20 10,32 20,19 13,67 10,06 6,28 3,76 1,85 0,71 100,00 
Água Azul do Norte 7,48 10,07 10,17 11,52 21,56 18,04 10,31 6,28 3,33 1,08 0,18 100,00 
Bannach 10,73 11,29 10,84 9,70 18,11 15,09 10,68 7,48 4,23 1,51 0,34 100,00 
Bom Jesus do Tocantins 10,53 11,55 11,79 10,67 18,73 12,77 9,66 6,80 4,42 2,17 0,91 100,00 
Brejo Grande do 
Araguaia 10,10 10,96 12,05 11,22 18,70 13,10 9,49 7,36 3,95 2,25 0,82 100,00 

Canaã dos Carajás 10,72 10,75 10,47 10,51 22,91 15,38 10,07 5,22 2,70 1,00 0,27 100,00 
Conceição do Araguaia 9,77 11,10 11,63 9,80 17,45 13,59 10,40 7,70 5,12 2,47 0,97 100,00 
Cumaru do Norte 11,82 12,97 11,89 9,50 17,74 13,82 11,95 6,59 2,90 0,73 0,09 100,00 
Floresta do Araguaia 10,28 11,52 12,32 10,37 18,17 14,14 10,26 6,71 3,74 1,87 0,62 100,00 
Ourilândia do Norte 9,95 10,73 10,97 11,14 21,16 15,04 10,41 6,03 2,87 1,41 0,28 100,00 
Palestina do Pará 11,51 11,72 12,66 10,72 17,46 11,70 8,80 7,33 4,48 2,57 1,05 100,00 
Pau D'Arco 9,09 11,00 12,82 11,07 17,56 13,84 9,71 7,05 4,92 2,32 0,62 100,00 
Piçarra 10,83 12,25 11,79 10,73 18,45 13,73 9,85 6,78 3,64 1,50 0,45 100,00 
Redenção 9,26 10,97 11,35 10,72 19,33 15,40 10,95 6,14 3,52 1,84 0,52 100,00 
Rio Maria 9,67 10,33 10,74 9,99 18,56 14,56 10,88 7,63 4,75 2,21 0,69 100,00 
Santa Maria das 
Barreiras 10,77 11,17 11,06 8,58 17,06 13,74 11,95 8,80 4,82 1,60 0,45 100,00 

Santana do Araguaia 10,36 11,72 9,73 10,30 20,47 15,27 11,37 6,63 2,81 1,04 0,29 100,00 
São Domingos do 
Araguaia 10,79 11,84 12,52 11,01 17,97 12,38 9,05 6,57 4,73 2,38 0,75 100,00 

São Félix do Xingu 9,22 11,50 10,92 11,24 19,55 14,97 11,17 6,77 3,26 1,15 0,25 100,00 
São Geraldo do Araguaia 10,24 11,90 11,73 11,02 18,81 13,39 9,35 6,36 4,08 2,35 0,79 100,00 
São João do Araguaia 11,23 12,36 13,00 11,05 16,90 11,68 9,52 7,12 4,49 1,79 0,88 100,00 
Sapucaia 9,48 11,65 10,73 10,47 19,27 15,87 11,14 6,59 3,07 1,37 0,37 100,00 
Tucumã 9,03 11,06 11,71 11,52 19,42 14,18 10,95 6,46 3,71 1,44 0,52 100,00 
Xinguara 9,96 11,04 10,63 10,84 19,82 15,14 10,55 6,41 3,39 1,67 0,56 100,00 
TOTAL AII 9,86 11,27 11,19 10,66 19,32 14,58 10,56 6,68 3,72 1,66 0,52 100,00 

  Fonte: IBGE. Contagem Populacional. 2007. 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
42 

10.3.1.3 Condições de Vida das Comunidades  

10.3.1.3.1  Qualidade de Vida 

10.3.1.3.1.1  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M 

Nas últimas décadas, instituições internacionais como a Organização das Nações 
Unidas - ONU têm atribuído importância ao estabelecimento de indicadores que 
permitam a avaliação do bem-estar da população. Supera-se, assim, a fase anterior, 
quando se classificavam os países ou regiões pela comparação de outros tipos de 
indicadores de foco apenas econômico, como o PIB per capita, que não retratam as 
desigualdades internas de acesso a bens e a serviços sociais básicos.  

Assim, no início dos anos 90 foi criado o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), reunindo três 
componentes básicos de avaliação do desenvolvimento humano. São eles: 

 Renda per capita: toda a riqueza produzida ao longo de um ano, dividida 
aritmeticamente pelo número de habitantes; 

 Longevidade: expectativa de vida da população; 

 Escolaridade: número de pessoas alfabetizadas e regularmente matriculadas nas 
escolas. 

As três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de zero a um. 
Segundo os valores do IDH, a ONU classifica os países, regiões e municípios em:  

 De baixo desenvolvimento humano, quando o IDH for menor do que 0,500;  

 De médio desenvolvimento humano, para os valores entre 0,500 e 0,800;  

De alto desenvolvimento humano, superior a 0,800.  

Em 2000, o Pará se apresentava com médio desenvolvimento humano (0,723), 
ocupando o 17º lugar no ranking nacional. Em 2005, ele ficou na 16ª posição, embora 
tenha passado a 0,755. Ou seja, outros estados avançaram mais no período. Alguns, 
inclusive, já superavam o patamar de alto desenvolvimento humano desde o ano 2000, 
como o Distrito Federal (0,874 e 0,844 em 2005), Santa Catarina (0,840 e 0,822, 
respectivamente) e São Paulo (0,833 e 0,820).  

 O IDH-M E SEUS SUB-ÍNDICES: LONGEVIDADE, EDUCAÇÃO E RENDA 

Para a mesma avaliação, mas em nível municipal, foi desenvolvido o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M, composto das mesmas variáveis do 
indicador macro. Neste estudo, o IDH-M foi utilizado como indicador das condições de 
vida dos municípios que compõem a AII (Tabela 7) além do estado do Pará, em 1991 e 
2000, último ano em que há dados disponíveis para o âmbito municipal. 
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Tabela 9: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M - Territórios Selecionados - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (1991 E 2000). 

Territórios Selecionados 
IDH – M IDH – M 

Longevidade 
IDH - M 

Educação IDH - M Renda 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Brasil 0,696 0,766 0,662 0,727 0,745 0,849 0,681 0,723 

Pará 0,650 0,723 0,640 0,725 0,710 0,815 0,599 0,629 

Belém 0,767 0,806 0,710 0,758 0,883 0,928 0,708 0732 

Marabá 0,639 0,714 0,613 0,668 0,717 0,826 0,588 0,647 

Parauapebas 0,657 0,741 0,598 0,704 0,712 0,844 0,661 0,674 

Municípios da AII 

Abel Figueiredo 0,593 0,704 0,637 0,709 0,579 0,749 0,563 0,653 

Água Azul do Norte 0,513 0,665 0,554 0,679 0,454 0,722 0,532 0,593 

Bannach 0,657 0,700 0,727 0,742 0,574 0,733 0,669 0,624 

Bom Jesus do Tocantins 0,515 0,629 0,486 0,602 0,611 0,758 0,449 0,526 

Brejo Grande do Araguaia 0,540 0,680 0,613 0,716 0,566 0,761 0,441 0,563 

Canaâ dos Carajás 0,552 0,700 0,544 0,679 0,601 0,792 0,511 0,628 

Conceição do Araguaia 0,630 0,718 0,639 0,758 0,689 0,785 0,561 0,612 

Cumaru do Norte 0,585 0,666 0,623 0,726 0,520 0,706 0,612 0,567 

Floresta do Araguaia 0,549 0,673 0,639 0,738 0,531 0,750 0,476 0,530 

Ourilândia do Norte 0,631 0,699 0,623 0,726 0,601 0,756 0,668 0,614 

Palestina do Pará 0,537 0,652 0,613 0,716 0,550 0,687 0,448 0,552 

Pau D'Arco 0,536 0,664 0,632 0,714 0,551 0,735 0,505 0,543 

Piçarra 0,502 0,662 0,632 0,724 0,426 0,691 0,448 0,571 

Redenção 0,663 0,744 0,693 0,738 0,692 0,836 0,630 0,658 

Rio Maria 0,630 0,718 0,632 0,724 0,609 0,778 0,567 0,653 

Santa Maria das 
Barreiras 0,604 0,653 0,639 0,728 0,574 0,668 0,598 0,562 

Santana do Araguaia 0,597 0,690 0,639 0,747 0,610 0,751 0,542 0,573 

São Domingos do 
Araguaia 0,546 0,671 0,634 0,732 0,520 0,718 0,485 0,563 

São Félix do Xingu 0,605 0,709 0,609 0,741 0,620 0,692 0,587 0,693 

São Geraldo do Araguaia 0,546 0,691 0,632 0,748 0,525 0,732 0,480 0,593 

São João do Araguaia 0,500 0,582 0,547 0,598 0,458 0,671 0,495 0,476 

Sapucaia 0,626 0,730 0,693 0,738 0,605 0,806 0,581 0,647 

Tucumã 0,606 0,747 0,609 0,742 0,604 0,804 0,604 0,695 

Xinguara 0,668 0,739 0,693 0,738 0,661 0,801 0,651 0,677 

Fonte: PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

Tanto em 1991 como em 2000, observa-se que a maioria dos municípios da AII se 
encontra classificada como de médio desenvolvimento humano e abaixo da média 
estadual. Apenas três deles superam o patamar estadual em 1991 (Bannach, Redenção 
e Xinguara) e quatro em 2000 (Redenção, Sapucaia, Tucumã e Xinguara). Pólos 
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regionais, como Conceição do Araguaia e São Félix do Xingu, estão abaixo do índice 
estadual, nos dois períodos analisados.  

Ao ser analisado o IDH-M Renda dos municípios que compõem a AII do 
empreendimento objeto deste EIA, vê-se que oito deles se classificavam no patamar 
mínimo em 1991 e sete avançaram, com exceção de São João do Araguaia. 

Ainda quanto ao IDH-M Renda, sete municípios da AII detêm situação melhor que a 
média estadual (0,629), principalmente em 2000: Redenção, Rio Maria, Sapucaia, São 
Félix do Xingu e Xinguara. Em comparação com o IDH-M Longevidade e Educação, o 
IDH-M Renda é o que tem os menores valores, não apenas nos municípios da AII, mas 
em quase todos os espaços territoriais analisados. 

Seguindo a mesma tendência da grande maioria dos municípios brasileiros, em função 
de políticas públicas federais voltadas para a universalização do ensino fundamental, o 
IDH-M Educação é o mais elevado em 17 dos 24 integrantes da AII. Em 2000, em 
apenas sete deles os patamares foram superados pelo IDH-M Longevidade: Bannach, 
Cumaru do Norte, Palestina do Pará, Santa Maria das Barreiras, São Domingos do 
Araguaia, São Félix do Xingu e São Geraldo do Araguaia. Ainda assim, com exceção de 
Redenção o IDH-M Educação se mostra inferior ao da média estadual em 2000.  

No que se refere ao IDH-M Longevidade, 14 dos 24 municípios se colocam acima da 
média do Estado. 

DIFERENCIAIS DE CRESCIMENTO ENTRE OS SUB-ÍNDICES  

Os percentuais de variação do IDH-M e de seus sub-índices Longevidade, Educação e 
Renda, entre os anos de 1991 e 2000, são apresentados na Tabela 9.  

Tabela 10: Variação de 1991 para 2000, nos Indicadores de IDH-M, IDH-M Longevidade, IDH-M 
Educaçâo e IDH-M Renda (%) - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de 

N4 e N5 

Territórios Selecionados 
IDH-M IDH-M 

Longevidade 
IDH-M 

Educação 
IDH-M 
Renda 

% % % % 

Brasil 10,06 9,82 13,96 6,17 

Pará 11,23 13,28 14,79 5,01 

Belém 5,08 6,76 5,10 2,12 

Marabá 11,74 8,97 15,20 10,03 

Parauapebas 12,79 17,73 18,54 1,97 

Municípios da AII     

Abel Figueiredo 18,72 11,30 29,36 15,99 

Água Azul do Norte 29,63 22,56 59,03 11,47 

Bannach 6,54 2,06 27,70 -6,73 

Bom Jesus do Tocantins 22,14 23,87 24,06 17,15 

Brejo Grande do Araguaia 25,93 16,80 34,45 27,66 

Canaã dos Carajás 26,81 24,82 31,78 22,90 

Conceição do Araguaia 13,97 18,62 13,93 9,09 
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Territórios Selecionados 
IDH-M IDH-M 

Longevidade 
IDH-M 

Educação 
IDH-M 
Renda 

% % % % 

Cumaru do Norte 13,85 16,53 35,77 -7,35 

Floresta do Araguaia 22,59 15,49 41,24 11,34 

Ourilândia do Norte 10,78 16,53 25,79 -8,08 

Palestina do Pará 21,42 16,80 24,91 23,21 

Pau D'Arco 23,88 12,97 33,39 7,52 

Piçarra 31,87 14,56 62,21 27,46 

Redenção 12,22 6,49 20,81 4,44 

Rio Maria 13,97 14,56 27,75 15,17 

Santa Maria das Barreiras 8,11 13,93 16,38 -6,02 

Santana do Araguaia 15,58 16,90 23,11 5,72 

São Domingos do Araguaia 22,89 15,46 38,08 16,08 

São Félix do Xingu 17,19 21,67 11,61 18,06 

São Geraldo do Araguaia 26,56 18,35 39,43 23,54 

São João do Araguaia 16,40 9,32 46,51 -3,84 

Sapucaia 16,61 6,49 33,22 11,36 

Tucumã 23,27 21,84 33,11 15,07 

Xinguara 10,63 6,49 21,18 3,99 

Fonte: PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro. Elaboração: Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

Observa-se que ocorreram avanços em todos os municípios, como antes comentado, em 
decorrência do avanço do IDH-M Educação em 22 deles, seguindo a tendência estadual. 
Em apenas dois a variação do IDH-M Longevidade supera tais avanços: Conceição do 
Araguaia e São Félix do Xingu (onde até mesmo o IDH-M Renda apresentou uma 
elevação maior). 

Em alguns municípios, essa variação positiva do IDH-M Educação chega a valores 
surpreendentes, como Piçarra (62,21%), Água Azul do Norte (59,03%), São João do 
Araguaia (46,41%) e Floresta do Araguaia (41,24%). 

Os menores aumentos ocorreram no IDH-M Renda, embora tenham se mostrado mais 
expressivos em cinco municípios: Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, 
Palestina do Pará, Piçarra e São Geraldo do Araguaia. Em outros cinco municípios, 
entretanto, houve retração nesse indicador: Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do 
Norte, Santa Maria das Barreiras e São João do Araguaia.  

Quanto ao IDH-M total, na quase totalidade dos municípios os aumentos 
ultrapassaram o nível estadual (11,2%), atingindo quase 30,0% em Água Azul do Norte 
e quase 32,0% em Piçarra (Figura 8).  
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Fonte: PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro. 

Figura 8: Variação nos Indicadores de IDH- . Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerais de N4 e N5 (1991 A 2000). 

Na Figura 9, Figura 10, Figura 11 destaca-se, para os três municípios representativos 
de pólos da AII – Redenção, Conceição do Araguaia e São Félix do Xingu -, o 
comportamento do IDH–M Longevidade, Renda e Educação, entre 1991 e 2000. 

Há avanços em todos os indicadores nos três municípios, com destaque para os 
ocorridos no IDH-M Educação nos dois primeiros e no IDH-M Longevidade em São Félix 
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do Xingu. Contudo, só em Redenção e em Educação é ultrapassado o indicador de 
0,800 (alto desenvolvimento humano). 
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Fonte: PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro. 

Figura 9: Evolução no Comportamento do IDH-M Longevidade, Educação e Renda. Conceição do 
Araguaia - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 - 1991 - 2000 
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Fonte: PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro. 

Figura 10: Evolução no Comportamento do IDH-M Longevidade, Educação e Renda. Redenção - Plano 
de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (1991 – 2000). 
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Fonte: PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro. 

Figura 11: Evolução no Comportamento do IDH-M Longevidade, Educação e Renda. São Félix do 
Xingu. Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (1991 – 2000). 

10.3.1.3.2 Assentamentos Humanos 

10.3.1.3.2.1 Moradias Servidas por Serviços de Abastecimento de Água, Esgoto 
Sanitário e Coleta de Lixo 

Os dados mais atuais disponíveis sobre a infraestrutura básica no âmbito municipal 
(água encanada, energia elétrica e coleta de lixo em domicílios urbanos) são referentes 
ao ao último Censo Demográfico, realizado pelo IBGE em 2000. Verifica-se (Tabela 11) 
que a maioria dos municípios da Área de Influência exibia índices de cobertura 
inferiores à média do Pará. 

Do total de 24 municípios, 21 apresentavam indicadores de abastecimento por água 
encanada menores que o do estado, tendo Redenção o melhor índice. 

Quanto ao serviço de coleta de lixo em domicílios urbanos, 21localidades tinham 
números abaixo da média estadual. Apenas Água Azul do Norte, Conceição do Araguai e 
Santana do Araguai apresentavam índices superiores à média paraense. No 
atendimento por energia elétrica, os municípios de Abel Figueiredo, Redenção, Rio 
Maria, São Domingos do Araguaia e Xinguara ultrapassavam a média paraense de 
atendimento. Os demais municípios apresentam média inferior à observada no estado 
do Pará. 
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Tabela 11: Pessoas que vivem em Domicílios com acesso a Serviços Básicos (%). Estado do Pará e 
Municípios da Área de Influência Regional. Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5. 2000. 

Territórios Selecionados Abastecimento por 
Água Encanada 

Coleta de Lixo Energia Elétrica 

Pará 44,9 73,8 76,7 

Abel Figueiredo 32,0 59,7 87,4 

Água Azul do Norte 12,5 79,0 33,9 

Banach 25,5 7,6 46,1 

Bom Jesus do Tocantins 20,2 60,3 62,9 

Brejo Grande do Araguaia 20,2 42,3 69,0 

Canaã dos Carajás 28,4 59,8 64,2 

Conceição do Araguaia 49,2 80,1 76,3 

Cumaru do Norte 30,1 26,5 52,2 

Floresta do Araguaia 15,8 48,5 46,5 

Ourilândia do Norte 22,8 51,8 59,5 

Palestina do Pará 13,6 1,0 64,3 

Pau d'Arco 11,1 4,5 62,1 

Piçarra 12,4 32,7 41,6 

Redenção 45,8 70,3 95,1 

Rio Maria 39,5 73,4 83,5 

Sapucaia 12,3 4,0 49,4 

Santa Maria das Barreiras 16,9 54,8 43,4 

Santana do Araguaia 25,5 78,1 59,3 

São Domingos do Araguaia 37,8 49,2 87,2 

São Felix do Xingu 13,4 34,5 65,5 

São Geraldo do Araguaia 13,7 73,3 45,5 

São João do Araguaia 20,1 42,9 57,4 

Tucumã 31,7 56,7 69,0 

Xinguara 37,4 34,4 87,2 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 2000. 

10.3.1.3.3 Infraestrutura Viária 

O Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará, elaborado pela Diagonal 
Urbana em 2006, traz informações sobre os sistemas rodoviário, hidroviário e 
ferroviário da região de influência do Complexo Minerador Ferro Carajás (Figura 12). Do 
ano citado até 2009, não houve alterações significativas na situação regional, a não ser 
a rotineira deterioração de certos trechos rodoviários decorrentes das inundações ou da 
pressão do transporte de carga numa dimensão além do suportável frente ao 
dimensionamento e características construtivas das rodovias. 
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10.3.1.3.3.1 Sistema Rodoviário  

A BR-230 – Transamazônica - atravessa o estado do Pará de leste a oeste, da divisa com 
o estado de Tocantins até a fronteira com o Amazonas. No Pará, passa por Marabá, 
Altamira e Itaituba, numa extensão total de 1.529 km. A BR-010, ligando Belém a 
Teresina, corta importantes municípios paraenses, como Paragominas, Bom Jesus do 
Tocantins e São João do Araguaia. 

O eixo formado pela BR-316 (que liga Belém ao estado do Maranhão) e pela 
Transamazônica é um dos mais importantes do Pará, do ponto de vista econômico e 
social, e abrange parte da AII, interligando o estado com o Atlântico e o nordeste do 
país.  Articula-se com a Belém-Brasília para permitir a interligação com o Centro-Oeste, 
o Sul e o Sudeste. 

A parte da AII cortada pela Transamazônica articula Marabá, Itupiranga, Altamira, 
Rurópolis e Itaituba. Pela BR-422, acessa-se o município de Tucuruí. Marabá se integra 
ao Mato Grosso pela BR-158. A BR-153, por sua vez, liga Marabá a São Geraldo do 
Araguaia, passando por São Domingos do Araguaia e Brejo Grande do Araguaia. A BR-
222 interliga Marabá a Dom Eliseu, passando por Bom Jesus do Tocantins e também 
permitindo o acesso ao Centro-Oeste. 

Entre as mais importantes rodovias estaduais do Pará, do ponto de vista econômico, 
podem ser mencionadas:  

 PA-279, de Xinguara a São Félix do Xingu, passando por Tucumã, Ourilândia do 
Norte e Água Azul do Norte; deste município, chega até as proximidades do rio 
Araguaia, articulando as bacias dos Rios Xingu e Araguaia;  

 PA-150, que une o município de Redenção ao de Moju e Marabá ao acesso a Acará;  

 PA-275, que interliga Eldorado dos Carajás a Parauapebas e daí segue-se pela PA-
160 até Canaã dos Carajás;  

 PA-287, Redenção a Conceição do Araguaia.  

Devido às fortes chuvas ocorridas em 2008, que fizeram com que o transbordamento de 
cursos de água significasse também a destruição de pontes, em especial no trecho entre 
Eldorado dos Carajás e Marabá, percebe-se a dificuldade de manutenção das condições 
de tráfego nas rodovias no Pará, o que, no entanto, não as distingue de outras partes da 
Região Amazônica. 

Segundo o Sistema de Informações Georreferenciadas do Estado do Pará, em 2004 a 
malha rodoviária estadual correspondia a 17,71 mil quilômetros, dos quais 10,97 mil 
quilômetros estavam constituídos por rodovias estaduais e 6,75 mil quilômetros, por 
federais. Das estaduais, 3,51 mil quilômetros se encontravam no Sudeste Paraense, 
onde parcela substancial insere-se na AII do empreendimento em estudo, ao passo que 
as rodovias federais representavam 2,13 mil quilômetros. 

Pesquisa realizada em 2005 pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) classificou 
as estradas utilizando como parâmetros a pavimentação, a sinalização e a geometria da 
via, entre outros critérios. O resultado foi que, dos 2.741 quilômetros de rodovias 
federais e estaduais pesquisadas pela entidade no Pará, 908 quilômetros foram 
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classificadas como ruins; 764 km se encontravam em péssimo estado; eram deficientes 
732 km; e apenas 337 km foram consideradas boas e ótimas. 

Exceção a essa situação precária é o trecho de 66 quilômetros da PA-160, que liga os 
municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás e foi asfaltado há pouco tempo. 

Quanto ao pólo regional de Marabá, é atendido pelas seguintes rodovias federais:  

 BR-222 (na direção de Bom Jesus do Tocantins e Rondon do Pará); 

 BR-230 (na direção de Brejo Grande do Araguaia e do Estado do Tocantins); 

 BR-153, cujo traçado incide também na rodovia estadual PA-153 (no sentido de São 
Domingos do Araguaia e São Geraldo do Araguaia); 

 PA-150 (no sentido de Eldorado dos Carajás, Sapucaia, Xinguara, Rio Maria, Pau 
D'Arco e Redenção).  

Todos esses trechos mostram situação inadequada ao tráfego, com cerca de dois terços 
em péssimo estado de conservação; a pavimentação de parcela significativa também é 
péssima, assim como a geometria viária; e a sinalização, deficiente. 

No caso dos trechos de Marabá a Eldorado dos Carajás (102 km), de Eldorado dos 
Carajás a Curionópolis (30 km), de Curionópolis a Parauapebas (38 km) e de 
Parauapebas à mina da Vale localizada na Serra dos Carajás (36 km), compreendendo 
um total de 206 quilômetros, apenas o último traçado apresenta um bom estado geral. 
Nos outros, são ruins a pavimentação, a sinalização e a geometria viária, todos aspectos 
recentemente agravados, como antes comentado, pelos elevados índices pluviométricos 
verificados na região em 2008. 

10.3.1.3.3.2  Sistema Hidroviário 

O Pará tem a maior rede hidrográfica do país. A hidrovia Araguaia-Tocantins, ainda não 
toda implantada, será a mais importante do ponto de vista econômico, porque poderá se 
transformar na principal via de escoamento da produção do centro-oeste brasileiro, 
contribuindo para reduzir custos de comercialização. Tem início em Aruanã, Goiás, e 
termina no estuário do Rio Pará. Um trecho dela já está sendo utilizado, partindo de 
Nova Xavantina (Mato Grosso) e São Geraldo do Araguaia (Pará), complementando o 
sistema de transporte multimodal, formado por hidrovia, rodovia e ferrovia, cuja etapa 
final é o porto de Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão. 

O que se verifica na Amazônia é a possibilidade, a ser ainda totalmente viabilizada, de 
uma complementaridade entre as rodovias e os rios, ou seja, um sistema hidro-
rodoviário, que permita a interligação entre as áreas produtivas, favorecendo a 
integração econômica e a aproximação entre os assentamentos humanos. 

O Sudeste Paraense, por exemplo, conta com a calha central do Rio Tocantins, mas há 
obstáculos à navegação sem interrupções. Por isso, as rodovias servem de ligação das 
cidades com os rios, nos pontos onde terminam as condições de navegabilidade dos 
afluentes, como é o caso de Marabá. A construção de eclusas (em andamento) deverá 
solucionar os mencionados problemas de navegabilidade do Rio Tocantins até o 
Planalto Central do país. 
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10.3.1.3.3.3 Sistema Ferroviário 

A Estrada de Ferro Carajás (EFC), construída e operada pela Vale, é a mais importante 
ferrovia da área em estudo. Em 1997, a EFC firmou um contrato com a Vale, 
outorgando- lhe a concessão para exploração do transporte de cargas (num trecho de 
892 quilômetros) e de passageiros (861 quilômetros), por um período de 30 anos. Além 
de cargas em geral, a EFC transporta o minério do ferro produzido pelo Projeto Ferro 
Carajás, em Parauapebas, e o cobre produzido pela Mina do Sossego, no município de 
Canaã dos Carajás, levado por carretas até a pêra ferroviária de Parauapebas. 

A EFC faz conexão com a Ferrovia Norte-Sul entre Açailândia, no Maranhão, e o 
Terminal da Ponta da Madeira. O trecho Açailândia - Imperatriz faz parte do ramal 
norte da Ferrovia Norte- Sul, com 107 km concluídos, e é operado pela 
Superintendência da Estrada de Ferro Carajás. 

10.3.1.3.4 Educação 

As condições educacionais da AII foram analisadas por meio de indicadores como níveis 
de escolaridade e de alfabetização da população e dados referentes à rede de 
atendimento: distribuição dos estabelecimentos (rede física) e matrículas por níveis de 
ensino e esferas administrativas do sistema educacional. Foram também levados em 
consideração os equipamentos disponíveis (bibliotecas e laboratórios de informática) e a 
distribuição do corpo docente. 

Identificaram-se, ainda, os programas governamentais implementados pelo estado do 
Pará, direcionados para os municípios integrantes da região e que possibilitariam 
ampliar o acesso da população ao sistema educacional, bem como elevar a qualidade do 
ensino. Ademais, buscou-se identificar os que potencializariam a inserção dos 
moradores no mercado de trabalho regional, como é o caso de projetos voltados para o 
fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante. 

Importa destacar que, nas entrevistas realizadas com técnicos do setor, foi 
unanimemente declarada a não existência de um sistema informal de ensino na área, 
motivo pelo qual não foi possível analisar o grau de integração entre o sistema informal 
e o formal de educação. Em seguida, estão analisados indicadores sobre cada um dos 
níveis do sistema de ensino formal. 

10.3.1.3.4.1 Recursos Físicos  

Na Tabela 12 tem-se a distribuição dos estabelecimentos segundo a esfera 
administrativa e o nível de ensino em 2006, para todos os municípios integrantes da 
AII.  
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Tabela 12: Estabelecimentos, por Dependência Administrativa e Nível de Ensino - Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2006). 

Territórios Selecionados Dependência 
administrativa 

Nível de Ensino 

Ed. Infantil Fundamental Médio Superior 

Abel Figueiredo Pública 3 9 1 - 

Água Azul do Norte Pública 4 34 1 - 

Bannach Pública 5 40 4 - 

Bom Jesus do Tocantins Pública 6 20 1 - 

Brejo Grande do Araguaia Pública 10 17 1 - 

Canaã dos Carajás 
Pública 9 16 1 - 

Privada 5 5 1 - 

Conceição do Araguaia 
Pública 28 52 4 - 

Privada 6 8 3 - 

Cumaru do Norte Pública 3 19 1 - 

Floresta do Araguaia Pública 3 52 1 - 

Ourilândia do Norte Pública 6 57 1 - 

Palestina do Pará Pública 14 11 1 - 

Pau D'Arco Pública 1 29 1 - 

Piçarra Pública 5 34 1 - 

Redenção 
Pública 4 48 4  

Privada 10 14 3 - 

Rio Maria 
Pública 6 12 1 - 

Privada 1 1 1 - 

Santa Maria das Barreiras Pública 6 52 1 - 

Santana do Araguaia 
Pública 21 26 1 - 

Privada 3 3 1 - 

São Domingos do Araguaia 
Pública 52 60 1 - 

Privada 1 1 - - 

São Félix do Xingu 
Pública 13 129 1 - 

Privada 2 2 2 - 

São Geraldo do Araguaia 
Pública 10 64 1  

Privada 3 3 1 - 

São João do Araguaia Pública 12 33 1 - 

Sapucaia Pública 1 6 1 - 

Tucumã 
Pública 29 27 1 - 

Privada 3 3 2 - 

Xinguara 
Pública 13 28 3 - 

Privada 6 6 3 - 

Total da AII 
Pública 264 875 35 - 

Privada 40 46 17 - 

Fonte: MEC/INEP/SEDUC. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 
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Como se verifica, predomina o atendimento pelo ensino público, em todos os níveis. O 
privado está presente em 10 dos 24 municípios integrantes da AII, tendo maior número 
de escolas, frente ao ensino público, em quatro deles: Canaã dos Carajás, Conceição do 
Araguaia, Xinguara e Redenção, localidade onde mais se destaca.  

Assim como nas escolas públicas, nas particulares a maior concentração ocorre no 
ensino fundamental e no infantil. O número de unidades de ensino médio é maior nas 
escolas privadas que no conjunto das públicas – 16,5% e 3,0%, respectivamente.  

Das 52 escolas de ensino médio existentes na região, 17 são particulares (32,69%). O 
total de escolas particulares nesse nível se aproxima do total das públicas em 
Conceição do Araguaia e em Redenção onde, das sete unidades de ensino médio 
existentes em cada um deles, três são particulares. 

Quanto ao ensino público, o que mais se destaca é a liderança absoluta no quantitativo 
de estabelecimentos de ensino fundamental. Na grande maioria dos municípios há 
apenas uma unidade de ensino médio e, mesmo nos municípios de maior porte, o 
número delas se mostra muito reduzido. 

A AII é carente de escolas de ensino superior, apesar dos avanços na interiorização, 
iniciada há mais de 20 anos pela Universidade Federal do Pará - UFPA e intensificada 
nos últimos anos. A partir de 2009, o Conselho Superior Universitário - CONSUN da 
UFPA aprovou a criação dos Campi de Capanema e de Tucuruí. Com a decisão, a UFPA 
passa a ter 12 Campi no Estado: Abaetetuba, Altamira, Belém, Bragança, Breves, 
Cametá, Castanhal, Marabá, Santarém, Soure, bem como os recém-criados campi de 
Capanema e de Tucuruí. Como se observa, nenhum deles nos municípios da AII. 

A Tabela 13, referente a 2006, informa sobre o número de bibliotecas e laboratórios de 
informática existentes na região.  

Tabela 13: Bibliotecas e Laboratórios de Informática, Disponíveis na Rede de Ensino. Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2006). 

Territórios Selecionados Dependência 

Bibliotecas e Laboratórios de Informática 

Pré-escolar Fundamental Ensino 
Médio 

Blib. Lab. Blib. Lab. Blib. Lab. 

Abel Figueiredo Pública - - 2 1 1 1 
Água Azul do Norte Pública - - 2 - - - 
Bannach Pública - - - - - - 
Bom Jesus do Tocantins Pública - - 5 - 1 - 
Brejo Grande do Araguaia Pública - - 4 - 1 - 

Canaã dos Carajás 
Pública - - 4 - 1 1 
Privada - - 2 1 1 1 

Conceição do Araguaia 
Pública - - 2 2 1 2 
Privada - - 7 4 3 2 

Cumaru do Norte Pública - - 2 - 1 - 
Floresta do Araguaia Pública - - 3 1 1 1 
Ourilândia do Norte Pública - - 4 - 1  
Palestina do Pará Pública - - 1 1 1 1 
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Territórios Selecionados Dependência 

Bibliotecas e Laboratórios de Informática 

Pré-escolar Fundamental Ensino 
Médio 

Blib. Lab. Blib. Lab. Blib. Lab. 
Pau D'Arco Pública - - 2 - - - 
Piçarra Pública - - 1 - - - 

Redenção 
Pública - - 12 8 2 2 
Privada - - 5 2 3 2 

Rio Maria 
Pública - - 1 - - - 
Privada - - 1 - 1 - 

Santa Maria das Barreiras Pública - - 2 - 1 - 

Santana do Araguaia 
Pública - - 2 1 2 - 
Privada - - - 1 - 1 

São Domingos do Araguaia 
Pública - - 3 - - - 
Privada - - 1 - - - 

São Félix do Xingu 
Pública - - 1 - 1 1 
Privada - - 1 - - 1 

São Geraldo do Araguaia 
Pública - - 1 - 1 1 
Privada - - 2 - - - 

São João do Araguaia Pública  - 2 - 1 - 
Sapucaia Pública - - - 2 1 1 

Tucumã 
Pública - - 1 1 1 - 
Privada - - 2 - - - 

Xinguara 
Pública - - 3 - 1 - 
Privada - - 2 3 - 3 

Total da AII 
Pública - - 61 17 20 11 
Privada - - 23 11 8 10 

Fonte: MEC/INEP/SEDUC. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

Existem bibliotecas na quase totalidade dos municípios, embora em número inferior ao 
de unidades escolares: para um total de 875 unidades públicas de ensino fundamental, 
há apenas 61 bibliotecas (em somente 7,0 % das escolas). Na rede particular, esse 
percentual atinge 50,0%. 

Redenção é o que apresenta o maior número de bibliotecas no ensino fundamental, 
tanto público quanto privado. Na rede pública, por exemplo, há 12 bibliotecas para um 
total de 48 escolas (25,0%). No setor privado, o grau de cobertura é maior (35,7%). 

No ensino médio, a presença de bibliotecas é mais alto: em 57,1% das escolas, na rede 
pública, e, na privada, em 47,1% delas. 

Quanto aos laboratórios de informática a rede pública de ensino fundamental possui 17 
laboratórios para 875 unidades de ensino (1,9%).  No ensino médio, o índice é de 31,4% 
(11 laboratórios para 35 estabelecimentos). O grau de cobertura na rede privada, em 
comparação com a rede pública, se mostra superior tanto no ensino fundamental 
(23,9%) quanto no médio (58,8%).  
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Conclui-se, portanto, que as escolas particulares estão mais equipadas que as públicas, 
embora o grau de cobertura que apresentam ainda seja reduzido (o maior nível foi de 
57,14%, no que se refere às bibliotecas no ensino médio). As escolas públicas são 
carentes, em especial no que se refere a laboratórios de informática, conhecimento hoje 
considerado essencial para inclusão digital e conseqüente inserção no mercado formal 
de trabalho, em especial nos setores tecnologicamente mais avançados. Essa fragilidade 
inibe maiores avanços no grau de empregabilidade da população local e contribui para 
perpetuar a dificuldade de conseguir empregos de melhor nível por parte dos candidatos 
da região. 

10.3.1.3.4.2 Recursos Humanos  

A distribuição do corpo docente reflete a situação das unidades de ensino, antes 
analisada: como pode ser verificado na Tabela 14 predominam os professores do ensino 
fundamental. O ensino médio tem mais professores que o pré-escolar, mas é preciso 
lembrar que é exigido um número maior de docentes para cada série de ensino médio, 
devido ao número de disciplinas. 

Tabela 14: Docentes, por Dependência Administrativa e Nível de Ensino. Territórios Selecionados - 
Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5(2006) 

Territórios Selecionados Dependência 
Nível de Ensino 

Ed. Infantil Fundamental Médio 
Abel Figueiredo Pública 18 54 9 
Água Azul do Norte Pública 12 126 21 
Bannach Pública 5 40 4 
Bom Jesus do Tocantins Pública 28 99 12 
Brejo Grande do Araguaia Pública 18 89 23 

Canaã dos Carajás 
Pública 30 188 34 
Privada 10 48 13 

Conceição do Araguaia 
Pública 51 306 65 
Privada 17 64 30 

Cumaru do Norte Pública 7 72 6 
Floresta do Araguaia Pública 22 205 23 

Ourilândia do Norte 
Pública 25 150 18 
Privada - - - 

Palestina do Pará Pública 10 62 18 
Pau D’Arco Pública 4 85 7 
Piçarra Pública 13 132 7 

Redenção 
Pública 29 459 114 
Privada 28 103 43 

Rio Maria 
Pública 21 137 15 
Privada 2 11 8 

Santa Maria das Barreiras Pública 9 146 10 

Santana do Araguaia 
Pública 38 258 40 
Privada 5 27 13 

São Domingos do Araguaia 
Pública 64 281 26 
Privada 2 4 - 

São Félix do Xingu 
Pública 38 399 35 
Privada 5 20 18 

São Geraldo do Araguaia Pública 34 332 25 
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Territórios Selecionados Dependência 
Nível de Ensino 

Ed. Infantil Fundamental Médio 
Privada 7 23 5 

São João do Araguaia Pública 20 140 7 
Sapucaia Pública 3 28 8 

Tucumã 
Pública 60 201 16 
Privada 9 40 22 

Xinguara 
Pública 19 298 58 
Privada 11 48 29 

Total da AII 
Pública 578 4287 601 
Privada 96 388 181 

Fonte: MEC/INEP/SEDUC. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

10.3.1.3.4.3 Matrículas, por Nível de Ensino 

Na Tabela 15 tem-se a distribuição das matrículas segundo o nível de ensino, em 2007, 
separadas conforme ensino técnico profissionalizante, educação para jovens e adultos – 
EJA e educação especial. 

Tabela 15: Matrículas por Dependência Administrativa e Nível de Ensino - Territórios Selecionados - 
Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

Territórios 
Selecionados 

Dependência 
Administ. 

Nível de Ensino – 2007 

Ed. 
Inf. 

Ensino Fundamental Ensino 
Médio 

Ensino 
Técnico EJA Educ. 

Esp. 1ª a 4ª s. 5ª a 8ª s. 

Abel Figueiredo Pública 554 906 470 302 - 223 - 

Água Azul do 
Norte Pública 436 1.750 1.018 311 - 406 9 

Bannach Pública 151 592 284 97 - 76 6 

Bom Jesus do 
Tocantins Pública 501 1.754 997 419 - 227 - 

Brejo Grande do 
Araguaia Pública 509 1.095 717 456 - 394 15 

Canaã dos 
Carajás 

Pública 940 2.325 1.872 1.340 - 1.60
8 86 

Privada 229 319 255 117 - - 4 

Conceição do 
Araguaia 

Pública 1.106 5.230 3.520 2.250 - 1.27
5 72 

Privada 199 778 524 311 - 184 111 

Cumaru do 
Norte Pública 241 1.388 586 - - 8 4 

Floresta do 
Araguaia Pública 718 2.370 1.420 735 - 257 11 

Ourilândia do 
Norte Pública 801 2.686 1.394 794 - 364 14 

Palestina do 
Pará Pública 458 1.284 810 279 - 422 - 

Pau D'Arco Pública 241 1.239 569 322 - 263 12 

Piçarra Pública 492 2.058 1.342 542 - 227 8 
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Territórios 
Selecionados 

Dependência 
Administ. 

Nível de Ensino – 2007 

Ed. 
Inf. 

Ensino Fundamental Ensino 
Médio 

Ensino 
Técnico EJA Educ. 

Esp. 1ª a 4ª s. 5ª a 8ª s. 

Redenção 
Pública 1.459 7.274 6.753 3.445 - 1.27

8 195 

Privada 580 1.095 501 223 53 298 10 

Rio Maria 
Pública 532 2.015 1.093 642 - 397 - 

Privada 41 202 100 13 - - - 

Santa Maria das 
Barreiras Pública 370 2.273 1.037 287 - 265 2 

Santana do 
Araguaia 

Pública 887 5.349 2.949 1.002 - 1.17
7 26 

Privada 120 172 96 23 - - - 

São Domingos 
do Araguaia 

Pública 923 3.290 1.925 970 - 1.05
1 25 

Privada 36 57 - - - - - 

São Félix do 
Xingu 

Pública 1.550 7.855 3.287 1.408 - 1.19
7 15 

Privada 88 180 141 75 - - 3 

São Geraldo do 
Araguaia 

Pública 912 3.783 2.353 1.476 - 901 48 

Privada 81 164 58 38 - - - 

São João do 
Araguaia Pública 493 2.171 1.034 452 - 430 23 

Sapucaia Pública 185 1.070 632 155 - 141 21 

Tucumã 
Pública 1.538 3.235 2.065 1.373 - 487 4 

Privada 47 159 79 73 - - 1 

Xinguara 
Pública 1.019 4.453 2.991 2.210 - 1.26

0 116 

Privada 341 562 329 152 - - 6 

Total da AII 
Pública 17.016 67.445 41.118 20.815 - 14.3

34 712 

Privada 1.762 3.524 2.083 1.025 53 482 132 

Fonte: Censo Escolar 2007. INEP/MEC.  

Verifica-se que a maior concentração de alunos se dá no ensino fundamental, 
acompanhando a tendência verificada na distribuição dos estabelecimentos, com 
supremacia da 1ª a 4ª série. Entretanto, diferentemente do que ocorre com a 
distribuição das escolas, a segunda maior concentração de alunos está no ensino 
médio, que supera a participação da educação infantil. Isto pode ser explicado pelo 
maior número de alunos por sala, no ensino médio.  

A diferença entre o número de alunos do ensino médio e os do fundamental de 5ª a 8ª 
séries é de cerca da metade (21.840 e 43.201, respectivamente, somado o ensino 
público e o privado), mostrando um afunilamento do número de vagas no nível médio.  

No que diz respeito à educação profissional de nível técnico, que poderia compensar o 
limitado alcance do ensino médio, o que se verifica é que praticamente inexiste na 
região: faz-se presente apenas em Redenção, assim mesmo só com 53 alunos e na rede 
privada, portanto, paga. 
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A rede pública oferece a Educação para Jovens e Adultos – EJA, a principal alternativa 
para suprir a carência do ensino médio tradicional e do médio de caráter técnico e 
profissionalizante, já que tem sido uma política estadual a inserção da educação 
profissional técnica na modalidade da educação de jovens e adultos por meio do 
PROEJA, programa estadual detalhado no item referente a programas e projetos 
governamentais voltados para a educação. 

O número de alunos da EJA ultrapassa o do ensino médio em Água Azul do Norte, 
Canaã dos Carajás, Palestina do Pará, Santana do Araguaia e São Domingos do 
Araguaia. No entanto, os cursos se voltam prioritariamente para o ensino fundamental. 
Em apenas três eles estão integrados ao ensino médio e assumem um caráter 
profissionalizante: Canaã dos Carajás, Redenção e Santana do Araguaia. 

Na Figura 13 pode-se visualizar, de forma agregada para toda a AII, a distribuição das 
matrículas segundo o nível de ensino e a esfera administrativa: fica nítida a supremacia 
do ensino fundamental, em especial de 1ª a 4ª séries; a oferta do ensino médio ainda é 
restrita, assim como a da EJA e da educação infantil.  

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
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Fonte: Censo Escolar 2007. INEP/MEC. 

Figura 13: Matrículas por Dependência Administrativa e Nível de Ensino. Territórios Selecionados - 
Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

Destaca-se o peso pouco significativo do ensino particular, mais presente nos 
municípios de maior porte, como se pode visualizar na Figura 14, onde se apresentam 
os 10 municípios da AII que possuem rede privada de ensino, com destaque para 
Conceição do Araguaia, Redenção, São Félix do Xingu e Xinguara. 
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Fonte: Censo Escolar 2007. INEP/MEC. 

Figura 14: Matrículas por Dependência Administrativa e Nível de Ensino nos Municípios com Rede 
Privada. Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5(2007). 

Redenção, o principal pólo regional, conta com a maior rede de ensino privado da 
região, com destaque para o ensino fundamental de 1ª a 4ª séries, mas que envolve 
também os demais níveis de ensino; é o único município que apresenta unidades 
particulares de ensino técnico.  

A segunda maior rede particular está em Conceição do Araguaia, onde está ausente 
apenas o ensino técnico. Verifica-se, ademais, somente em Xinguara e Canaã dos 
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Carajás, sendo este último o único que não está entre os cinco municípios mais 
populosos da região.  

Em contrapartida, em São Félix do Xingu, pólo regional, a rede privada se mostra muito 
limitada. São Domingos do Araguaia tem a presença menos expressiva, com poucas 
unidades e direcionadas apenas para a educação infantil e a primeira fase do ensino 
fundamental. 

Níveis de Escolarização e de Alfabetização da População  

As informações mais recentes sobre os níveis de escolarização da população nos 
municípios da AII têm como fonte a Federação dos Municípios do Estado do Pará – 
FAMEP, para o ano 2000, e como base dados fornecidos pelo Ministério da Educação / 
INEP.  

A partir de tais informações, apresentadas na Tabela 46, foi analisada a distribuição da 
população por anos de estudo, o que possibilitou verificar que é baixo o nível de 
escolaridade, em todos os municípios da região. 

Tabela 16: Distribuição da População, segundo Nível de Escolarização (%) - Territórios Selecionados - 
Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2000) 

Territórios Selecionados 

Sem 
instrução 
ou menos 
de 1 ano 

 

Total De 1 
a 4 

anos 

De 5 
a 8 

anos 

De 9 
a 12 
anos 

Mais 
de 12 
anos 

Tempo não 
definido 

Belém 6,0 28,4 25,7 28,2 11,5 0,3 100,0 

Marabá 22,4 31,6 23,5 19,1 3,3 0,1 100,0 

Parauapebas 18,0 33,6 27,1 18,3 2,8 0,2 100,0 

Municípios da AII 

Abel Figueiredo 35,3 38,4 22,3 2,6 0,9 0,4 100,0 

Água Azul do Norte 29,1 44,9 20,6 5,1 0,3 0,1 100,0 

Bannach 27,3 52,3 15,3 4,5 0,7 0,0 100,0 

Bom Jesus do Tocantins 45,7 34,6 13,1 5,7 0,8 0,1 100,0 

Brejo Grande do Araguaia 32,8 42,4 16,2 8,0 0,5 0,2 100,0 

Cannaã dos Carajás 24,5 48,4 20,0 6,6 0,4 0,1 100,0 

Conceição do Araguaia 28,8 37,7 19,0 12,0 2,5 0,1 100,0 

Cumaru do Norte 27,8 50,1 18,5 2,6 0,3 0,8 100,0 

Floresta do Araguaia 31,9 48,2 14,3 5,0 0,5 0,0 100,0 

Ourilândia do Norte 27,9 48,5 18,1 4,7 0,5 0,3 100,0 

Palestina do Pará 42,8 27,9 15,4 13,2 0,6 0,1 100,0 

Pau D'Arco 37,7 41,0 15,9 5,4 0,1 0,0 100,0 

Piçarra 35,8 47,7 12,2 3,8 0,4 0,0 100,0 

Redenção 21,9 39,3 24,6 12,2 1,9 0,1 100,0 

Rio Maria 27,0 46,4 18,2 6,7 1,5 0,3 100,0 
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Territórios Selecionados 

Sem 
instrução 
ou menos 
de 1 ano 

 

Total De 1 
a 4 

anos 

De 5 
a 8 

anos 

De 9 
a 12 
anos 

Mais 
de 12 
anos 

Tempo não 
definido 

Santa Maria das Barreiras 38,8 42,7 13,1 4,9 0,5 0,0 100,0 

Santana do Araguaia 27,8 42,6 21,2 7,5 0,9 0,1 100,0 

São Domingos do Araguaia 39,0 37,8 15,7 6,9 0,6 0,0 100,0 

São Félix do Xingu 32,4 45,8 15,7 5,5 0,5 0,2 100,0 

São Geraldo do Araguaia 35,8 41,3 16,1 6,1 0,6 0,1 100,0 

São João do Araguaia 42,5 36,3 15,3 5,6 0,3 0,0 100,0 

Sapucaia 24,6 48,1 18,7 7,5 1,1 0,0 100,0 

Tucumã 25,6 45,3 20,0 8,0 1,0 0,2 100,0 

Xinguara 26,7 40,8 22,1 9,2 1,1 0,2 100,0 

Fonte: FAMEP. INEP/MEC. 

Em 20 dos 24 analisados, a faixa de maior concentração da população é entre um e 
quatro anos de estudo. Em segundo lugar, está o estrato de menor escolaridade – a dos 
que não têm instrução ou cursaram, no máximo, apenas um ano. Em apenas um 
município (Redenção) o percentual dos que têm de cinco a oito anos de estudo supera a 
do nível mais baixo. Na grande maioria, o percentual dos de nível mais baixo é o dobro 
daqueles que têm de cinco a oito anos de estudo e o dos que têm menos de quatro anos 
de estudo supera os 70,0%, em 21 dos 24 municípios analisados. 

Os níveis de escolaridade são tão reduzidos em alguns municípios que o percentual dos 
que têm no máximo quatro anos de estudo fica acima de 80,0%. São os casos de Bom 
Jesus do Tocantins, Floresta do Araguaia, Piçarra e Santa Maria das Barreiras. 

Ao serem verificadas as faixas de maior escolaridade, só em seis municípios aqueles 
com mais de 12 anos de estudo superam 1,0%. O maior percentual está em Conceição 
do Araguaia, com 2,5%. 

Os que cursaram mais de oito anos de estudo se encontram acima de 10,0% só em 
Conceição do Araguaia, Redenção, Palestina do Pará e Xinguara. 

Os melhores níveis de escolaridade correspondem a Conceição do Araguaia e Redenção; 
mesmo assim, são reduzidos. Em São Félix do Xingu, apesar de sua posição de pólo 
regional, apenas 5,9% da população têm mais do que oito anos de estudo e o os que 
têm até quatro anos alcançam 78,2%. 

No que se refere às taxas de alfabetização, presentes na Tabela 17, verifica-se que se 
mostram superiores à média estadual (de 84,6%) em cinco municípios: Redenção, Rio 
Maria, Sapucaia, Tucumã e Xinguara. A maioria apresenta taxas de analfabetismo 
superiores a 20,0%. Em Bom Jesus do Tocantins, Palestina do Pará e São João do 
Araguaia ultrapassam 30,0%.  
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Tabela 17: Taxas de Alfabetização, por Grupos de Idade (%) -Territórios Selecionados - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2000). 

Territórios Selecionados 

Taxa de 
alfabetização 

total 
Faixas Etárias 

(%) 10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 anos ou 
mais 

Estado do Pará 84,6 88,2 93,6 81,7 

Abel Figueiredo 80,4 91,7 91,0 75,1 

Água Azul do Norte 77,9 91,2 94,2 71,6 

Bannach 80,0 91,7 92,9 74,4 

Bom Jesus do Tocantins 69,2 84,0 88,2 61,2 

Brejo Grande do Araguaia 77,4 85,0 91,9 71,4 

Canaã dos Carajás 83,6 95,1 96,5 77,7 

Conceição do Araguaia 80,5 93,5 96,3 74,2 

Cumaru do Norte 79,4 88,6 90,0 75,5 

Floresta do Araguaia 79,4 93,9 93,5 72,4 

Ourilândia do Norte 77,2 84,7 82,0 74,3 

Palestina do Pará 69,8 80,9 88,4 62,0 

Pau D'arco 76,8 89,4 92,1 70,0 

Piçarra 75,2 86,5 85,8 69,8 

Redenção 86,4 96,2 95,3 82,2 

Rio Maria 85,3 97,1 96,0 80,2 

Santa Maria das Barreiras 71,9 88,6 89,5 64,8 

Santana do Araguaia 81,5 92,6 94,5 76,3 

São Domingos do Araguaia 75,1 86,1 86,9 68,9 

São Félix do Xingu 78,2 86,9 88,6 73,4 

São Geraldo do Araguaia 78,9 91,1 91,7 72,5 

São João do Araguaia 69,6 81,0 89,5 61,3 

Sapucaia 87,2 95,3 97,8 83,4 

Tucumã 86,1 96,3 95,5 81,4 

Xinguara 84,6 93,8 95,8 80,0 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

Ao ser desagregada por faixa etária, a situação dos municípios se altera frente à média 
estadual. Na faixa etária mais jovem (entre 10 e 14 anos), a posição da região é 
favorável, sendo superior à do Estado (88,2%) em 16 municípios. Em 13 deles, ela 
ultrapassa 90,0%. 

Na faixa de 15 a 19 anos, há um comportamento equilibrado: em nove municípios 
supera-se a média estadual (de 93,6%) e quinze estão acima de 90,0%. 
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Acima dos 20 anos de idade se situa a maior fragilidade regional: por um lado, só 
Redenção e Sapucaia mostram taxas superiores à estadual (de 81,7%). Por outro lado, 
em Bom Jesus do Tocantins (61,2%), Palestina do Pará (62,0%) e São João do Araguaia 
(61,3%) estão os percentuais mais baixos. 

10.3.1.3.5 Saúde 

Do mesmo modo que na Educação, os entrevistados do setor informaram a não 
existência de um sistema informal de saúde na AII, motivo pelo qual não foi possível 
analisar o grau de integração entre o sistema informal e o formal de saúde.  

Em seguida, tem-se o conhecimento das condições da rede física, segundo os tipos de 
unidades de saúde e de serviços prestados, bem como do número de leitos segundo as 
principais especialidades e a qualificação dos recursos humanos. 

A análise do sistema formal de saúde da AII do Plano de Expansão dos Corpos Minerais 
N4 e N5 apresenta também as condições atuais dos serviços ofertados à população, 
destacando os níveis de atendimento atingidos em cada município, especialmente 
naqueles que compõem a Atenção Básica à Saúde, já que são poucos os que se 
mostram em condições de assumir serviços de maior complexidade. 

Indicadores básicos de atendimento à saúde permitem a comparação com parâmetros 
definidos pela Organização Mundial de Saúde – OMS. A seguir, tem-se o quadro de 
morbidade, com os principais grupos de doenças responsáveis pelo cenário de 
mortalidade. 

As informações foram obtidas por meio do sistema de dados do Ministério da Saúde – 
MS, o DATASUS, pelo link Cadernos de Informações de Saúde, que congrega 
indicadores obtidos a partir das bases de dados do Sistema de Informações de 
Mortalidade - SIM, do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, do 
Sistema Nacional de Informações de Nascidos Vivos - SINASC, do Sistema de 
Informação de Atenção Básica – SIAB e de outros Sistemas do MS. Tais informações são 
enviadas para o banco de dados do DATASUS, trabalhadas e disponibilizadas em 
planilhas no formato Excel, sendo 2006 e 2007 os anos mais recentes. 

Os 24 municípios da AII se inserem no 11º e no 12º Centros Regionais de Saúde – CRS, 
da Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado do Pará, tendo como Pólos de 
Saúde, respectivamente, os municípios de Marabá e Conceição do Araguaia. Na Tabela 
48 tem-se a distribuição dos municípios segundo as mencionadas regionais. 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
66 

Tabela 18: Integrantes dos 11º e 12º Centros Regionais de Saúde do Estado do Pará - Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2008). 

11º Centro Regional de Saúde 12º Centro Regional de Saúde 

Abel Figueiredo Água Azul do Norte 

Bom Jesus do Tocantins Bannah 

Brejo Grande do Araguaia Conceição do Araguaia 

Canaã dos Carajás Cumaru do Norte 

Palestina do Pará Floresta do Araguaia 

Piçarra Ourilãndia do Norte 

São Domingos do Araguaia Pau D’Árco 

São João do Araguaia Redenção 

São Geraldo do Araguaia Rio Maria 

 Sapucaia 

 Santa Maria das Barreiras 

 Santana do Araguaia 

 São Félix do Xingu 

 Tucumã 

 Xinguara 

Fonte: DATASUS. 

10.3.1.3.5.1  Recursos Físicos  

Como informação primordial para se analisar as condições da rede física de saúde, tem-
se a distribuição do número de unidades existentes na região e em cada um dos 
municípios, segundo o tipo de estabelecimento e a esfera administrativa (se pública ou 
privada). 

A partir de tais informações (Tabela 19), percebe-se a presença de um sistema de saúde 
frágil, onde predominam unidades de atendimento coletivo e são realizados, 
basicamente, os procedimentos de baixa e média complexidade: os Centros de Saúde e 
os Postos de Saúde.  

Tabela 19: Número de Unidades de Saúde, por Tipo e Prestador e de Estabelecimento - Territórios 
Selecionados -Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007) 

Territórios 
Selecionados 

Centro de 
Saúde - UBS 

Posto de 
Saúde 

Unidade de 
Saúde* Hospital Outro 

Tipo** Total 

Púb. Priv. Púb. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. 

Abel Figueiredo 3 - 1 - 1 - - - - - 5 - 

Água Azul do Norte 8 - - - 1 - 1 - 1 - 11 - 

Bannach 2 - 4 - 1 - - - - - 7 - 

Bom Jesus do 
Tocantins 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 8 - 

Brejo Grande do 
Araguaia 1 - 6 - - - 1 - - - 8 - 
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Territórios 
Selecionados 

Centro de 
Saúde - UBS 

Posto de 
Saúde 

Unidade de 
Saúde* Hospital Outro 

Tipo** Total 

Púb. Priv. Púb. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. 

Canaâ dos Carajás 3 - 4 - 1 - 1 - - - 9 - 

Conceição do 
Araguaia 6 - 6 - 4 4 1 2 2 10 19 16 

Cumaru do Norte 1 - 4 - - - - - - - 5 - 

Floresta do 
Araguaia - - 5 - 1 - 1 - - - 7 - 

Ourilândia do 
Norte 7 - 2 - 4 - - - - - 13 - 

Palestina do Pará 1 - 2 - 1 - - - - - 4 - 

Pau D'Arco 4 - 1 - 1 - 1 - - - 7 - 

Piçarra - - 6 - 3 - - - - - 9 - 

Redenção 4 - 6 - 1 2 3 3 12 12 26 17 

Rio Maria 7 - - - 1 - 1 2 2 - 11 2 

Santa Maria das 
Barreiras 8 - - - 2 - - - 1 - 11 - 

Santana do 
Araguaia 4 - 2 - 3 1 2 - 3 - 14 1 

São Domingos do 
Araguaia 2 - 7 - - - 1 1 - - 10 1 

São Félix do Xingu 11 - 10 - 2 3 2 - 3 5 28 8 

São Geraldo do 
Araguaia 4 - 10 - 1 - 1 1 - - 16 1 

São João do 
Araguaia 3 - 6 - 2 - - - - - 11 - 

Sapucaia 2 - 2 - - - - - - - 4 - 

Tucumã 8 - 7 - 3 - - - 6 - 24 - 

Xinguara 6 - - - 2 2 - 3 4 1 12 6 

Total da AII 96 - 95 - 36 12 17 12 35 28 279 52 

Fonte: CNES / DATASUS 

* Unidades de apoio a diagnose e terapia, unidades de vigilância sanitária ou unidades móveis; não 
há unidades.de saúde da família 

** Congrega: Consultório isolado, clínica especializada, policlínica e pronto socorro geral ou 
especializado. Destacam-se 

os consultórios isolados e as clínicas particulares. 

Os hospitais, onde estão os atendimentos de maior complexidade, embora presentes na 
maioria dos municípios com mais de 10 mil habitantes, estão ausentes em Cumaru do 
Norte, Santa Maria das Barreiras, São João do Araguaia, - que superam o patamar de 
10 mil habitantes - e Ourilândia do Norte e Tucumã (acima de 20 mil residentes). 

Redenção (com 64.853 habitantes em 2007), por sua vez, tem seis hospitais, três 
públicos e três privados. Conceição do Araguaia (com 45.267 habitantes) também tem 
três unidades (duas particulares), ao passo que São Félix do Xingu (com 59.238 
habitantes) conta apenas com duas unidades públicas.  
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Destacam-se os casos de Rio Maria (com apenas 16.993 habitantes e três unidades, 
duas das quais privadas) e Xinguara (com 38.457 habitantes e três hospitais 
particulares). 

No que se referem à categoria Unidades de Saúde (de apoio de diagnose e terapia, 
unidades de vigilância sanitária e unidades móveis), elas estão disseminadas pelos 
municípios, mas ausentes em locais com mais de 10 mil habitantes (como Cumaru do 
Norte) ou até mais de 20 mil residentes (como São Domingos do Araguaia). 

Não foram identificadas unidades específicas de Saúde da Família, o que mostra que os 
atendimentos do Programa de Saúde da Família ocorrem nos Centros de Saúde. 

Pela Tabela 52, onde estão distribuídos os estabelecimentos de saúde existentes em 
2007, segundo o tipo de serviço prestado e a esfera administrativa, pode-se constatar a 
supremacia do atendimento ambulatorial, que envolve procedimentos médicos de baixa 
complexidade. Do total de estabelecimentos existentes (494), 59,1% são ambulatoriais, 
86,6% dos quais integram a rede pública de saúde. 

O setor privado tem participação elevada na oferta dos serviços de internação (28,3% 
dos estabelecimentos). A praticamente inexistente oferta de medicamentos por parte do 
setor público é outro aspecto a ser mencionado, havendo apenas uma farmácia em toda 
a região. 

Tabela 20: Número de Estabelecimentos de Saúde, por Tipo de Serviços Prestados - Territórios 
Selecionado - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

Territórios 
Selecionados 

Público/ 
Privado 

Tipos de Serviços Prestados 
Internação Ambulat. Urgência Diag./Terapia Vigilância* Farmácia 

Belém 
  

Público 27 152 47 97 2 1 

Privado 23 591 18 70 - 3 

Municípios 
da AII         

Abel 
Figueiredo Público - 4 3 1 4 - 

Água Azul do 
Norte Público 1 10 1 1 2 - 

Bannach Público - 6 1 1 1 - 

Bom Jesus 
do Tocantins Público 1 7 1 1 1 - 

Brejo Grande 
do Araguaia Público 1 8 1 1 - - 

Canaâ dos 
Carajás Público 1 8 1 1 2 - 

Conceição do 
Araguaia 

Público 3 21 3 9 1 - 

Privado 2 12 2 3 - - 

Cumaru do 
Norte Público - 5 - - 1 - 

Floresta do 
Araguaia Público 1 6 1 2 1 - 

Ourilândia do 
Norte 

Público 2 13 2 4 1 - 

Privado 1 2 1 1 - - 
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Territórios 
Selecionados 

Público/ 
Privado 

Tipos de Serviços Prestados 
Internação Ambulat. Urgência Diag./Terapia Vigilância* Farmácia 

Palestina do 
Pará Público 1 4 1 1 - - 

Pau D'Arco Público 1 6 1 1 6 - 

Piçarra Público 1 7 - 2 1 - 

Redenção 
Público 4 23 4 2 1 1 

Privado 2 12 1 7 - - 

Rio Maria 
Público 1 9 1 1 2 - 

Privado 2 2 2 1 - - 

Santa Maria 
das Barreiras Público 1 10 1 1 1 - 

Santana do 
Araguaia 

Público 2 10 2 3 1 - 

Privado - - - 1 - - 

São 
Domingos do 
Araguaia 

Público 2 10 1 1 - - 

Privado 1 1 1 - - - 

São Félix do 
Xingu 

Público 2 24 7 6 1 - 

Privado - 5 - 1 - - 

São Geraldo 
do Araguaia 

Público 2 15 2 3 2 - 

Privado 1 1 1 1 - - 

São João do 
Araguaia Público 1 10 1 1 1 - 

Sapucaia Público - 4 - 1 - - 

Tucumã 
Público 3 26 3 6 2 - 

Privado 2 1 2 - - - 

Xinguara 
Público 2 11 2 3 1 - 

Privado 3 3 - 3 - - 

Total da AII 
Público 33 253 40 54 33 1 
Privado 13 39 10 18 - - 

Fonte: CNES / DATASUS. 

*Vigilância epidemiológica e sanitária 

Na Tabela 53, tem-se a distribuição dos leitos de internação disponíveis, segundo o tipo 
de especialidade, para todos os municípios da AII.  
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Tabela 21: Número de Leitos de Internação, por Tipo de Prestador e Especialidade - Territórios Selecionados. -Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

Territórios Selecionados Cirúrgico Clínico Complementar* Obstétrico Pediátrico Outras especiais. Total 
Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado Público Privado 

Abel Figueiredo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Água Azul do Norte 8  - 14  -  -  - 3  - 9  -    - 34   
Bannach  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Bom Jesus do Tocantins 4  - 12  -  -  - 7  - 8  -  -  - 31  - 
Brejo Grande do Araguaia 3  - 10  -  -  - 5  - 6  -  -  - 24  - 
Canaã dos Carajás 9  - 8  -  -  -  -  - 8  - 1  - 26  - 
Conceição do Araguaia 12  - 18  - 2  - 8  - 9  - 2  - 51  - 
Cumaru do Norte  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Floresta do Araguaia 2  - 8  -  -  - 4  - 3  -   -  - 17  - 
Ourilândia do Norte 2 14  - 17  -  -  - 8  - 11  -  - 2 50 
Palestina do Pará 3  - 8  - 1  - 3  - 6  -  -  - 21  - 
Pau D'Arco 4  - 4  -  -  - 8  - 6  -  -  - 22  - 
Piçarra 3  - 8  -  -  - 2  - 5  -  -  - 18  - 
Redenção 34 24 55 25 29 13 27 17 47 16 1  - 193 95 
Rio Maria 3 10 12 15 1 2 6 13 4 11  -  - 26 51 
Santa Maria das Barreiras 1  - 10  -  -  - 2  - 3  -  -  - 16  - 
Santana do Araguaia 13  - 23  -  -  - 14  - 18  -  -  - 68  - 
São Domingos do Araguaia 3 2 7 8  -  - 6 4 4 4  -  - 20 18 
São Félix do Xingu 22  - 28  - 9  - 10  - 7  - 4  - 80  - 
São Geraldo do Araguaia 8 7 17 12 2  - 8 14 8 12  -  - 43 45 
São João do Araguaia 2  - 7  -  -  - 4  - 3  -  -  - 16  - 
Sapucaia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tucumã  - 13 3 27  -  -  - 25  - 28  - 3 3 96 
Xinguara 10 14 6 56  -  - 7 15 6 10 1 1 30 96 
Total da AII 146 84 258 160 44 15 124 96 160 92 9 4 741 451 

Fonte: CNES / DATASUS.*Leitos complementares: de Unidades de Tratamento Intensivo, Unidades Intermediárias e Unidades de Isolamento.  
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Ao ser analisada de forma agregada a disponibilização de leitos de internação para toda 
a região (Figura 15), vê-se que 62,2% pertencem ao setor público e que, entre eles, são 
predominantes os leitos clínicos (34,8%) e pediátricos (21,6%), de baixa e média 
complexidade.  

Os leitos para atendimento cirúrgico de média ou alta complexidade ocupam a terceira 
posição (19,7%). Redenção, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Conceição do 
Araguaia concentram 55,5% de tais leitos. Já os leitos voltados para atendimentos de 
maior complexidade (de UTI, por exemplo, inseridos na categoria leitos 
complementares), correspondem a apenas 5,9% dos leitos públicos da região, o que 
indica a necessidade de sua busca em municípios fora da AII, como Belém, Marabá e 
Parauapebas.  

A oferta de leitos privados corresponde a quase 40% do total existente. Direcionam-se 
para o atendimento clínico (35,5%), obstétrico (21,3%) e pediátrico (20,4%).  
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Fonte: Cnes / Datasus 

Figura 15: Número de Leitos de Internação, por tipo de Prestador e Especialidade - Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

Os leitos disponibilizados pelo setor privado para os serviços cirúrgicos se classificam 
como a quarta categoria de maior peso, com um percentual de 18,6%. A participação 
dos leitos de maior complexidade (leitos complementares, voltados para unidades de 
tratamento intensivo e de isolamento) é a menor, mostrando-se ainda mais restrita que 
a do setor público (3,3%). 
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Apesar de significativa, a oferta de leitos privados se faz presente apenas em Ourilândia 
do Norte, Redenção, Rio Maria, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, 
Tucumã e Xinguara. Deixa de existir até mesmo em municípios pólo, como Conceição 
do Araguaia e São Félix do Xingu.  

Ao ser avaliada a distribuição numérica de leitos, tanto pública como privada, nesses 
sete municípios (Figura 16), percebe-se que está em Redenção a maior diversidade de 
oferta, além da supremacia na oferta de leitos cirúrgicos e complementares, tanto 
públicos como privados, e de leitos pediátricos e obstétricos no setor público. 

O segundo destaque vai para a maior presença do setor privado em Tucumã e 
Ourilândia do Norte, onde a oferta de leitos é quase exclusiva dele. Em Tucumã, essa 
oferta assume dimensões significativas em termos regionais, tanto nos serviços 
pediátricos quanto clínicos e obstétricos. Em Ourilândia do Norte, por sua vez, a 
importância no contexto regional se dá pela oferta de leitos cirúrgicos e clínicos. 

O terceiro destaque vai leitos clínicos privados em Xinguara (56 leitos), que supera, 
inclusive, a oferta de leitos clínicos públicos de Redenção (55 leitos). 
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Fonte: CNES / DATASUS.  

Figura 16: Número de Leitos de Internação por tipo de Prestador e Especialidade, nos Municípios com 
Rede Privada  Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 
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10.3.1.3.5.2 Recursos Humanos 

Para a compreensão do quadro dos recursos humanos de saúde à disposição da 
população nos municípios da AII, na Tabela 22 tem-se sua distribuição, segundo as 
principais categorias profissionais do setor. 

Tabela 22: Recursos Humanos, por Categoria. Territórios Selecionados. Plano de Expansão dos Corpos 
Minerais de N4 e N5 (2007). 

Territórios 
Selecionados 

Categorias Profissionais 

Médicos Dentistas Enfermeiros Assistente 
Social Psicólogo Aux.Enferm.* Outras** 

Belém 5.233 534 1.014 278 262 3.082 789 

Municípios da AII 
Abel 
Figueiredo 8 3 5 - - 6 2 

Água Azul do 
Norte 16 8 8 1 1 22 7 

Bannach 5 2 2 - - 12 - 

Bom Jesus 
do Tocantins 11 4 7 - - 13 3 

Brejo Grande 
do Araguaia 7 2 6 - - 18 4 

Canaâ dos 
Carajás 21 7 16 1 - 35 7 

Conceição do 
Araguaia 70 21 23 3 2 89 10 

Cumaru do 
Norte 4 2 2 - - 16 2 

Floresta do 
Araguaia 5 2 5 1 - 25 3 

Ourilândia do 
Norte 23 8 9 1 2 15 8 

Palestina do 
Pará 6 2 4 - - 17 1 

Pau D'Arco 13 6 5 - - 12 5 

Piçarra 7 2 4 - - 18 3 

Redenção 131 20 25 6 6 144 34 

Rio Maria 13 3 7 2 - 24 2 

Santa Maria 
das Barreiras 7 4 2 - 1 14 3 

Santana do 
Araguaia 30 6 12 1 2 26 2 

São 
Domingos do 
Araguaia 

16 4 12 - - 25 7 

São Félix do 
Xingu 36 9 16 5 2 48 7 

São Geraldo 
do Araguaia 16 5 11 1 - 24 6 

São João do 8 1 6 - - 10 2 
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Territórios 
Selecionados 

Categorias Profissionais 

Médicos Dentistas Enfermeiros Assistente 
Social Psicólogo Aux.Enferm.* Outras** 

Araguaia 

Sapucaia 2 2 3 - - 7 - 

Tucumã 42 15 17 2 3 47 9 

Xinguara 31 11 14 1 2 20 6 

Total da AII 528 149 221 25 21 687 133 

Fonte: CNES / DATASUS. 

* Auxiliares e técnicos de enfermagem  

** Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Nutricionistas e Farmacêuticos 

Como era de se esperar, dadas as características do sistema de saúde da área, 
predominam aqueles com menor nível de formação, os auxiliares e técnicos de 
enfermagem (38,95%). 

O número de médicos não é baixo: são 528 (29,93% do total de profissionais). Contudo, 
estão concentrados nos municípios de maior porte: Redenção e Conceição do Araguaia, 
juntos, congregam 38,1% desse total, o que significa carência e classificação abaixo dos 
indicadores mínimos preconizados pela OMS na maioria dos municípios, como antes 
comentado. 

Essa concentração é também percebida para as demais categorias profissionais, mas se 
mostra um pouco menos intensa no caso dos dentistas: Redenção e Conceição do 
Araguaia concentram 27,5% deles, que são 149 em toda a região. 

É pequeno o número de psicólogos (num total de 21 pessoas, em nove municípios e 
concentrados em Redenção) e assistentes sociais (25 profissionais, em 12 municípios e 
concentrados nos três municípios pólo da área). 

10.3.1.3.5.3 Demanda Atendida por Unidades de Serviços de Saúde 

Como principais indicadores selecionados para se analisar as condições do sistema de 
saúde dos municípios da AII, tem-se, na Tabela 23, a oferta de leitos e de profissionais 
de saúde por mil habitantes, para 2007. Em ambos os temas, percebe-se a 
heterogeneidade na cobertura de tais serviços nos municípios da AII.  
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Tabela 23: Indicadores Básicos de Saúde. Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerais de N4 e N5 (2007). 

Territórios 
Selecionados 

Leitos por mil 
hab. 

Leitos 
SUS por 
mil hab. 

Médicos 
por mil 

hab. 

Dentistas 
por mil 

hab. 

Mortal. 
Infantil* por 
mil nascidos 

vivos 

Belém 2,9 1,7 3,6 0,4 19,0 

Municípios da AII 

Abel Figueiredo - - 1,1 0,4 36,7 

Água Azul do Norte 1,0 1,0 0,5 0,2 9,3 

Bannach - - 1,5 0,3 16,9 

Bom Jesus do 
Tocantins 2,2 2,2 0,8 0,3 23,5 

Brejo Grande do 
Araguaia 2,9 2,9 0,8 0,2 25,2 

Canaã dos Carajás 1,8 1,8 1,5 0,5 23,5 

Conceição do Araguaia 3,9 3,5 1,6 0,5 25,2 

Cumaru do Norte - - 0,6 0,3 10,2 

Floresta do Araguaia 1,1 1,1 0,3 0,1 18,1 

Ourilândia do Norte 2,6 2,5 1,1 0,4 39,9 

Palestina do Pará 2,2 2,2 0,6 0,2 6,3 

Pau D'Arco 2,4 2,4 1,4 0,2 6,6 

Piçarra 1,2 1,2 0,5 0,1 28,4 

Redenção 3,4 2,6 1,8 0,3 27,6 

Rio Maria 7,5 2,5 1,3 0,3 11,4 

Santa Maria das 
Barreiras 1,1 1,1 0,5 0,3 13,3 

Santana do Araguaia 1,5 1,5 0,7 0,1 26,9 

São Domingos do 
Araguaia 1,5 1,1 0,6 0,2 12,6 

São Félix do Xingu 1,7 1,7 0,8 0,2 20,3 

São Geraldo do 
Araguaia 3,2 2,9 0,6 0,2 20,9 

São João do Araguaia 0,9 0,9 0,4 0,1 11,9 

Sapucaia - - 0,8 0,8 28,5** 

Tucumã 4,9 4,5 2,1 0,7 29,5 

Xinguara 4,4 2,6 1,1 0,4 16,0 

Fonte: CNES e SIM / SINASC / DATASUS. 

Nota (1): Não inclui leitos complementares. 

*Dados para 2006, considerando apenas os óbitos e nascimentos registrados pelo SIM / SINASC. 

** Dado de 2005. 

No que se refere à oferta de leitos por mil habitantes, por exemplo, na qual a média 
preconizada pela OMS é de 2,5 a 3,0 leitos por 1.000 habitantes, tem-se uma grande 
variação nos indicadores (de 0,9, em São João do Araguaia, a 7,5 em Rio Maria).  
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Destaca-se, ainda, que a maioria dos municípios se mostra com valores aquém dos 
mínimos da OMS (de 2,5 por mil habitantes), tanto na oferta de leitos apenas pelo SUS 
como na oferta total (em que se inclui o setor privado). Além disso, em quatro 
municípios não há leitos: Abel Figueiredo, Bannach, Cumaru do Norte e Sapucaia.  

Ao ser observada isoladamente a oferta de leitos pelo SUS, essa heterogeneidade se 
mostra menor (de 0,9, em São João do Araguaia, a 4,5, em Tucumã). É preciso 
esclarecer que em 12, dos 20 municípios que dispõem de leitos, todos são do SUS. 
Apenas em Xinguara e Rio Maria a oferta total de leitos se mostra superior à do SUS.  

Quanto ao indicador médico por habitantes, o preconizado pela OMS é um médico para 
cada 1.000 habitantes. Na AII, tal quantitativo varia entre 0,3 médicos por mil 
habitantes (em Floresta do Araguaia) e 2,1 (em Tucumã). Em 14 municípios da área 
esse índice se mostra mais baixo que o da OMS.  

No que se refere à existência de dentistas, a OMS indica a média de um dentista para 
cada 1.200 habitantes. Na AII, a situação se mostra precária na maioria dos 
municípios: Sapucaia tem o maior índice (0,8 por mil habitantes). 

Em relação aos indicadores de mortalidade infantil, também presentes na tabela 
anterior, esclarece-se que a média brasileira é de 25,1 por mil. Em função das 
características socioeconômicas da AII, o fato de que os indicadores de mortalidade 
infantil apresentados por 18 dos municípios se apresentam abaixo da média brasileira 
pode estar refletindo somente deficiências de notificação e registro, por parte dos 
serviços de saúde. 

Verifica-se, ademais, que há muita variação entre os municípios da AII. Os menores 
índices estão em Palestina do Pará e Pau D´Arco (6,3 e 6,6 por mil, respectivamente) e 
os maiores, em Ourilândia do Norte (39,9%) e Abel Figueiredo (36,7%).  

NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DOS SERVIÇOS 

Quanto aos níveis de complexidade do atendimento nos municípios da AII (Tabela 24), 
fica evidente a baixa oferta de procedimentos de alta complexidade e, por contraposição, 
a presença majoritária dos atendimentos mais simples, inseridos no que se denomina 
de Atenção Básica.  



 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
77 

Tabela 24: Atendimentos, por Categoria de Procedimentos (%). Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

Territórios Selecionados De atenção 
básica 

Especializadas 
De alta 

complexidade Patologia 
Clínica Radiodiagnóstico Ultra-sonograf. Anátomo-

Patologia/Citologia 

 
Demais 

especializ. 

Abel Figueiredo 88,7 9,9 - - - 1,4 - 

Água Azul do Norte 68,1 18,9 2,5 0,2 0,1 10,2 - 

Bannach 100,0 - - - - - - 

Bom Jesus do Tocantins 84,0 7,6 - 1,3 0,6 6,5 - 

Brejo Grande do Araguaia 90,3 5,1 - - - 4,6  

Canaã dos Carajás 97,6 1,7 - - - 0,7 - 

Conceição do Araguaia 44,9 17,5 1,8 0,4 0,6 33,5 1,3 

Cumaru do Norte 100,0 - - - - - - 

Floresta do Araguaia 95,9 2,2 0,3 0,2 - 1,4 - 

Ourilândia do Norte 67,3 14,7 0,8 1,7 0,2 15,3 - 

Palestina do Pará 93,4 6,3 - - - 0,3 - 

Pau D'Arco 80,8 13,7 3,2 - - 2,3 - 

Piçarra 96,2 3,8 - - - - - 

Redenção 78,7 9,8 2,4 0,5 0,1 7,6 0,9 

Rio Maria 77,5 15,9 0,6 - 0,1 5,9 - 

Santa Maria das Barreiras 82,9 8,6 - - - 8,5 - 

Santana do Araguaia 77,1 9,1 3,3 1,6 0,1 8,8  

São Domingos do Araguaia 83,3 6,8 1,7 1,2 0,2 6,8 - 

São Félix do Xingu 72,7 8,5 1,3 0,2 - 16,9 0,4 

São Geraldo do Araguaia 60,9 29,6 1,2 0,4 0,1 7,8 - 

São João do Araguaia 78,3 21,3 - - - 0,4 - 

Sapucaia - - - - - - - 

Tucumã 76,5 7,2 0,8 0,3 0,1 14,0 1,1 

Xinguara 81,0 9,4 1,7 0,7 - 5,1 2,1 

Fonte: CNES / DATASUS  
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Só Conceição do Araguaia, Redenção, São Félix do Xingu, Tucumã e Xinguara têm 
procedimentos de alta complexidade, ainda assim representando 0,4 a 2,1% do total de 
procedimentos efetuados.  

Em 83,3% dos municípios da AII os atendimentos de Atenção Básica atingem 
patamares superiores a 70,0% do total de procedimentos e somente Água Azul do Norte 
(68,1%), Ourilândia do Norte (67,3%), São Geraldo do Araguaia (60,9%) e Conceição do 
Araguaia (44,9%) eles estão abaixo desse parâmetro. Em sete municípios o atendimento 
de Atenção Básica é superior a 90,0% e atinge 100,0% em Bannach e Cumaru do Norte. 

Entre os procedimentos especializados, estão os de patologia clínica (em 21 municípios), 
com destaque em sete deles, quando superam 10,0% do total de procedimentos 
realizados; em São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia eles ultrapassam os 
20,0%.  

10.3.1.3.5.4 Taxas de Mortalidade 

Analisadas as principais causas de mortalidade da população dos municípios 
integrantes da AII (Tabela 25) de acordo com a Classificação Internacional das Doenças 
– CID-10, pode-se perceber a prevalência das causas externas – ligadas a acidentes e 
violência -, que são as de maior peso em 15 dos 24 municípios analisados e superam os 
40% em Água Azul do Norte (41,9%), Tucumã (44,6%) e São Félix do Xingu (41,4%). 

Tabela 25: Mortalidade Proporcional, por Grupos de Causas (%) - Territórios Selecionados - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2006). 

Territórios 
Selecionados 

Grupos de causas de mortalidade 

Infec. 
ou 

parasit. 
Neoplasia Apar. 

circulat. 
Apar. 
respir. Perinatal Causas 

externas 
Mal 

definidas Total 

Belém 7,0 17,8 25,5 13,1 4,6 13,5 18,6 100,0 

Municípios da AII 

Abel Figueiredo 6,3 15,6 21,9 9,4 9,4 25,0 12,5 100,0 

Água Azul do Norte 0,0 0,0 35,5 6,5 3,2 41,9 12,9 100,0 

Bannach 0,0 12,5 25,0 18,8 0,0 31,3 12,5 100,0 

Bom Jesus do 
Tocantins 0,0 6,1 30,3 3,0 12,1 33,3 15,2 100,0 

Brejo Grande do 
Araguaia 15,0 10,0 30,0 5,0 5,0 15,0 20,0 100,0 

Canaâ dos Carajás 8,3 10,0 25,0 8,3 11,7 26,7 10,0 100,0 

Conceição do Araguaia 6,5 11,3 28,6 8,3 8,9 16,1 20,2 100,0 

Cumaru do Norte 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 83,3 0,0 100,0 

Floresta do Araguaia 1,9 11,3 43,4 0,0 7,5 28,3 7,5 100,0 

Ourilândia do Norte 3,8 3,8 20,8 7,5 15,1 34,0 15,1 100,0 

Palestina do Pará 14,3 14,3 7,1 - 7,1 35,7 21,4 100,0 

Pau D'Arco 12,5 - 50,0 6,3 6,3 18,8 6,3 100,0 
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Territórios 
Selecionados 

Grupos de causas de mortalidade 

Infec. 
ou 

parasit. 
Neoplasia Apar. 

circulat. 
Apar. 
respir. Perinatal Causas 

externas 
Mal 

definidas Total 

Piçarra 5,3 - 26,3 15,8 5,3 21,1 26,3 100,0 

Redenção 7,4 7,0 21,8 11,3 11,3 26,5 14,8 100,0 

Rio Maria 8,1 18,9 31,1 8,1 1,4 16,2 16,2 100,0 

Santa Maria das 
Barreiras 5,9 - 23,5 5,9 11,8 35,3 17,6 100,0 

Santana do Araguaia 5,2 7,8 21,7 6,1 7,8 37,4 13,9 100,0 

São Domingos do 
Araguaia 1,9 3,7 25,9 9,3 9,3 35,2 14,8 100,0 

São Félix do Xingu 6,8 3,8 16,5 9,0 4,5 41,4 18,0 100,0 

São Geraldo do 
Araguaia 3,5 9,4 30,6 11,8 4,7 24,7 15,3 100,0 

São João do Araguaia 17,4 4,3 17,4 4,3 4,3 39,1 13,0 100,0 

Sapucaia 16,7 8,3 33,3 8,3 - 8,3 25,0 100,0 

Tucumã 2,7 9,8 15,2 3,6 11,6 44,6 12,5 100,0 

Xinguara 4,1 13,1 26,9 9,7 7,6 21,4 17,2 100,0 

Fonte: SIM / DATASUS. 

Cumaru do Norte, por sua vez, tem um índice de 83,3%, o que reflete problemas de 
notificação, já que além dele só é contabilizada a mortalidade por problemas 
respiratórios. 

Como segunda categoria, tem-se as doenças circulatórias, mais elevadas em Brejo 
Grande do Araguaia, Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Pau D’Arco, Piçarra, 
Rio Maria, São Geraldo do Araguaia, Sapucaia e Xinguara. 

A categoria doenças mal definidas, a terceira em 15 municípios, aponta para a 
deficiência no diagnóstico da causa de morte.  

Destaca-se ainda a pequena participação das doenças respiratórias, que se mostram 
menos significativas que as infecto-contagiosas ou parasitárias. Estas últimas 
aparecem como segunda categoria nos municípios de São João do Araguaia e como 
terceira categoria em Brejo Grande do Araguaia, Palestina do Pará, Pau D’Arco e 
Sapucaia.  

As menores participações recaem sobre as doenças originadas no período perinatal - o 
que evidencia uma melhoria na assistência às mães durante a gestação e no período 
pós-parto - e sobre as neoplasias (tumores). 

As doenças infecciosas ou parasitárias adquirem maior força nos municípios menores. 
Sua maior participação está em Brejo Grande do Araguaia (15,0%), Palestina do Pará 
(14,6%), Pau D’Arco (12,5%), São João do Araguaia (17,4%) e Sapucaia (16,7%). Com 
exceção de São João do Araguaia, com 11.683 habitantes, os demais têm entre 5.000 e 
7.500 habitantes. 
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Na Figura 17 podem-se visualizar as diferenças entre os diversos grupos de causa 
mortis nos cinco municípios mais populosos da AII, entre eles os pólos de Conceição do 
Araguaia, Redenção e São Félix do Xingu.  
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Fonte: SIM / DATASUS. 

Figura 17: Mortalidade por Grupos de Causas, nos cinco Municípios mais populosos da AII - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2006). 

As causas externas se mostram mais significativas em Santana do Araguaia e São Félix 
do Xingu. Entre as doenças, sobressaem as do aparelho circulatório em todos os 
municípios. As neoplasias, que se mostram pouco significativas nos municípios 
menores, se apresentam agora com mais força, superando, inclusive, as do aparelho 
respiratório em três deles: Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia e Xinguara. 

Destaca-se a presença da categoria mal definidas, mostrando que mesmo nos 
municípios de maior porte as deficiências nos registros dos serviços de saúde são 
acentuadas. 

A partir da constatação da maior presença dos atendimentos de Atenção Básica, 
buscou-se ressaltar a importância assumida pelos principais programas de saúde 
voltados para o fortalecimento do atendimento básico à população calcados em 
estratégias de apoio aos núcleos familiares, que são o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – PACS e o Programa de Saúde da Família - PSF. Ambos de 
esfera federal, têm sido importantes instrumentos de melhoria dos indicadores de 
mortalidade infantil na maioria dos municípios brasileiros e base para a organização 
dos sistemas municipais de saúde. 

Na região da AII, o que se pode verificar, de acordo com as informações presentes na 
Tabela 26, é que tais programas estão presentes e são desenvolvidos, 
concomitantemente, em 75% dos municípios.  O PACS em Bannach e o PSF em 
Tucumã ultrapassam 100,0% dos moradores da comunidade, o que indica que atendem 
pessoas residentes em outros municípios.  
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Tabela 26: Cobertura de Programas de Atenção Básica (%) - Territórios Selecionados - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

Territórios Selecionados 
Cobertura do Programa (%) 

PACS PSF 
Abel Figueiredo - 90,5 
Água Azul do Norte 10,6 25,6 
Bannach 113,7 - 
Bom Jesus do Tocantins 7,0 85,2 
Brejo Grande do Araguaia 35,1 36,8 
Canaã dos Carajás 30,2 86,4 
Conceição do Araguaia 46,8 60,1 
Cumaru do Norte - 92,6 
Floresta do Araguaia 59,4 11,5 
Ourilândia do Norte 31,1 80,4 
Palestina do Pará 58,2 19,2 
Pau D’Arco - 72,3 
Piçarra 43,8 40,8 
Redenção 78,3 16,6 
Rio Maria 2,7 - 
Santa Maria das Barreiras 82,7 0,1 
Santana do Araguaia 30,8 26,1 
São Domingos do Araguaia 24,1 48,0 
São Félix do Xingu 66,9 37,0 
São Geraldo do Araguaia 26,3 66,2 
São João do Araguaia - 67,0 
Sapucaia 61,4 82,2 
Tucumã 29,7 110,7 
Xinguara 45,0 58,6 

Fonte: Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB / DATASUS. 

Verifica-se que o PSF não está sendo desenvolvido somente em Bannach e Rio Maria, 
assumindo patamares de cobertura elevados em Abel Figueiredo (90,5%), Bom Jesus do 
Tocantins (85,2%), Canaã dos Carajás (86,4%), Cumaru do Norte (92,6%), Ourilândia 
do Norte (80,4%), Sapucaia (82,2%) e Tucumã (110,7%).  

10.3.1.3.5.5 Programas de Saúde em Nível Governamental 

A partir de Constituição Federal de 1988, a saúde passou a se constituir um direito 
fundamental de todo cidadão brasileiro, operado por meio do Sistema Único de Saúde - 
SUS, sob a ótica de um novo modelo de atendimento. Altera-se o modelo assistencial 
centrado na doença, no médico e no hospital, que privilegiava a parte curativa, e 
prioriza-se uma visão preventiva, com a Atenção Básica voltada para um atendimento 
amplo e integralizado. 

Nessa perspectiva, a construção de políticas públicas de saúde visa a garantir a 
integralidade e a universalidade do atendimento. As ações relativas à atenção básica 
passaram, a partir de 1994, a integrar o processo de implantação do PSF, incentivado 
pelo Ministério da Saúde – MS.  
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Denominado atualmente de Estratégia de Saúde da Família - ESF, esse programa vem 
mostrando sua efetividade, calcado nos princípios de territorialização, 
intersetorialidade, descentralização, corresponsabilização e priorização de grupos 
populacionais com maior risco de adoecer ou morrer. Envolve a integração dos governos 
federal, estadual e municipal.  

Mais recentemente, com a necessidade de melhorar o atendimento à população e de 
ampliar o acesso, o MS tomou a decisão de incluir profissionais da saúde bucal na 
estratégia de saúde da família, anunciada oficialmente na Portaria Ministerial n° 1.444, 
de 28 de dezembro de 2000. A partir daí, em vários estados e municípios brasileiros as 
equipes de saúde bucal passaram a integrar as ações da ESF. 

Para melhor compreender as ações na área de saúde, implementadas pelo estado do 
Pará e pelos governos municipais da AII, inicia-se esta análise pelos programas 
vinculados à Atenção Básica - direcionados para as populações mais carentes - devido 
às características socioeconômicas já evidenciadas neste diagnóstico, onde sobressaem 
níveis restritos de rendimento e elevados indicadores de desocupação nos maiores 
centros urbanos.  

Os programas aqui abordados têm como principal fonte de informação o site oficial da 
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA, onde estão destacados seus 
princípios, objetivos e metas, conforme detalhado a seguir. 

10.3.1.3.5.6 Estratégias de Saúde da Família (ESF) e de Agentes Comunitários de 
Saúde (EACS) 

Há uma Coordenação Estadual especialmente voltada para a gestão desses programas, 
que tem como competências: 

 Contribuir para a reorientação do modelo de Atenção à Saúde, por meio do estímulo 
à adoção das estratégias SF/ ACS pelos serviços Municipais de Saúde;  

 Estabelecer, em conjunto com a instância de gerenciamento nacional dos 
Programas, as normas e diretrizes complementares;  

 Definir estratégias de implantação e / ou implementação do programa;  

 Pactuar com a Comissão Intergestores Bipartite os requisitos específicos para 
implantação / ampliação do programa, bem como os fluxos para qualificação da 
ESF no Estado; 

 Prestar assessoria técnica aos municípios em todo o processo de implantação / 
ampliação, monitoramento e gerenciamento do Programa; 

 Disponibilizar, aos municípios, instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o 
processo de formação e educação permanente dos ACS;  

 Assessorar os municípios para implantação do Sistema de Informação da Atenção 
Básica - SIAB, como instrumento para monitorar as ações desenvolvidas pela ESF;  

 Realizar monitoramento e avaliação da AB e da ESF;  

 Capacitar as Regionais para prestar apoio técnico aos municípios;  

 Assessorar tecnicamente os municípios no processo de implantação dos NASF;  
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 Monitorar, acompanhar e avaliar a execução das ações dos NASF, conforme 
projetos aprovados.  

Em 18 dos 24 municípios da AII estão sendo implementados, concomitantemente, os 
dois programas - PSF e PACS.  Nos outros seis, pelo menos um deles se faz presente. 

10.3.1.3.5.7 Programas de Atenção Básica Voltados para a Saúde Infantil 

Devem ser implementados em todas as Unidades Básicas de Saúde – UBS. 

10.3.1.3.5.8 Programa de Orientação ao Aleitamento Materno - PROAME  

Promove, incentiva, orienta e protege o aleitamento materno exclusivo por meio da 
orientação à mãe (individual e/ou em grupo através de palestras), avaliação do 
crescimento e desenvolvimento da criança, atendimento de dúvidas e manejo clínico da 
lactação. Municípios dos 1º, 3º, 4º, 9º, 10º e 11º Centros Regionais de Saúde (CRS) 
estão capacitados.  

10.3.1.3.5.9 Atenção Integral às Doenças Prevalentes na Infância no Período Neonatal – 
AIDPI  

É uma estratégia que contribui para redução da mortalidade infantil, no que se refere 
ao componente neonatal, diminuindo a incidência de doenças e evitando o seu 
agravamento, assim como reduzindo a ocorrência de seqüelas ou complicações, 
melhorando as práticas de tratamento e atendimento. Atua durante o período de 
gravidez, avaliando e determinando os riscos da gestação, realizando procedimentos de 
atenção imediata ao recém-nascido e avalia e classifica a criança de 0 até os 2 meses. 
Municípios dos 1º, 3º, 4º, 9º, 10º e 11º CRS estão capacitados.  

10.3.1.3.5.10  Programa Estadual de Nutrição 

Visa a planejar coordenar e executar ações de alimentação e nutrição no Estado, assim 
como assessorar os municípios na execução dos planos, programas e projetos, com 
base nas diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, visando à melhoria 
da situação alimentar e nutricional da população paraense. 

Envolve os seguintes programas federais: 

Sistema Informatizado da Vigilância Alimentar e Nutricional – SIVAN 

10.3.1.3.5.11 Programa Nacional de Suplementação de Ferro 

Em 2007, só 27,7% dos municípios enviaram dados para a avaliação nutricional 
realizada pelo SIVAN, por ocasião do acompanhamento de crianças e gestantes que 
procuram o serviço de saúde. 

A Tabela 27 traz, portanto, resultados nutricionais parciais, pois somente se referem 
aos municípios que disponibilizaram as informações para os Centros Regionais de 
Saúde que integram os municípios da AII (11º e 12º).  
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Tabela 27: Resultados Nutricionais Parciais do SIVAN. Territórios Selecionados - Plano de Expansão 
dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

Centros 
Regionais 

Número de 
municípios que 

enviaram os 
dados 

Total de crianças nos 
municípios, com 
mais de 10 anos 

Total de crianças 
atendidas 

% de 
crianças 

atendidas 

11º CRS 6 236.698 11.517 4,87 

12º CRS 12 90.633 25.542 28,28 

Total do Estado 39 1.806.633 169.494 9,38 

Fonte: SESPA. 

10.3.1.3.5.12 Política Estadual de Saúde Bucal 

Integrada à Política de Atenção Básica em todos os níveis, busca o desenvolvimento de 
ações de saúde bucal inseridas na estratégia planejada pela equipe de saúde, numa 
inter-relação permanente com as demais ações das Unidades Básicas de Saúde. Tem 
com meta garantir Equipes de Saúde Bucal integradas à Estratégia de Saúde da Família 
- ESB/ESF em 100,0% dos municípios do estado do Pará. 

Envolve: 

 Ações de Promoção e Proteção de Saúde, voltadas para a prevenção e educação - 
fluoretação das águas, educação em saúde bucal, higiene bucal supervisionada e 
aplicação tópica de flúor; 

 Ações de Recuperação, com o diagnóstico e tratamento de doenças; 

 Ações de Reabilitação, que consistem na recuperação parcial ou total das 
capacidades perdidas e na integração do indivíduo ao seu ambiente social e 
profissional. 

10.3.1.3.5.13 Política Estadual de Saúde Mental 

As diretrizes da Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas baseiam-se 
na proposta federal de desinstitucionalização e ampliação da rede de serviços 
substitutivos. Esse enfoque está pautado na Reforma Psiquiátrica e amparado pela lei 
n.° 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental.  

A rede de serviços substitutivos tem no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS sua 
principal base de apoio, uma modalidade de serviço ambulatorial (extra-hospitalar) que 
oferece tratamento, por meio de equipe multiprofissional, a pessoas que sofrem com 
transtornos, psicoses, neuroses graves e demais quadros mentais.  

Criado para substituir as internações em hospitais psiquiátricos, o CAPS tem como 
objetivo oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, realizando o 
acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso a trabalho, 
lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.  
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Acrescenta parâmetros para a área ambulatorial que ampliam a abrangência de seus 
serviços substitutivos de atenção diária, direcionando novos serviços específicos para a 
área de álcool e outras drogas, ademais de infância e adolescência.  

Em todo o estado do Pará, em fase de consolidação do processo de implantação, 
encontram-se em atuação 13 CAPS, apenas um deles na AII em análise: o de Pau 
D’Arco. São eles: 

 CAPS Marituba;  

 CAPS Novo Repartimento;  

 CAPS Curuçá;  

 CAPS Marapanim;  

 CAPS Capanema;  

 CAPS Anajás;  

 CAPS Bujaru;  

 CAPS Breves;  

 CAPS Aurora do Pará;  

 CAPS Pau D’Arco; 

 CAPS Abaetetuba; 

 CAPS Breu Branco.  

Além dos serviços dos CAPS, a Política Estadual de Saúde Mental visa à implantação de 
leitos psiquiátricos em hospitais gerais, o que é regulamentado pela Portaria Ministerial 
nº 224, de janeiro de 1992. Atualmente, há quatro hospitais estaduais que têm leitos 
psiquiátricos cadastrados, nenhum deles nos municípios da AII. São os seguintes: 

 Hospital Regional de Tucuruí - 04 leitos;  

 Hospital de Clínicas Gaspar Viana – Belém - 48 leitos; 

 Hospital Divina Providência – Marituba - 10 leitos; 

 URP/Antigo CIASPA - Ananindeua - 42 leitos. 

10.3.1.3.5.14 Programa Estadual de Prevenção e Controle da Hipertensão Arterial e 
Diabetes 

De abrangência estadual e implementada em todos os municípios, é voltado para 
melhorar as condições de saúde e de vida dos portadores de hipertensão arterial e 
diabetes Mellitus.  

Tem como objetivos: 

 Orientar e sistematizar medidas de prevenção, detecção, controle e vinculação dos 
hipertensos e diabéticos inseridos na Atenção Básica; 

 Promover medidas coletivas de prevenção primária, enfocando os fatores de risco 
cardiovascular e do diabetes; 
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 Sensibilizar os profissionais e equipes de saúde do PSF para a importância da 
promoção da atividade física, da alimentação saudável e da redução do consumo de 
fumo e álcool. 

10.3.1.3.5.15  Programa de Saúde da Mulher 

Busca promover a melhoria das condições de vida das mulheres paraenses, mediante a 
ampliação de acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e 
recuperação da saúde, o que contribui para a redução da morbidade e mortalidade 
feminina no Estado. Faz-se presente em todos os municípios, através de suas Unidades 
Básicas de Saúde – UBS. 

Tem como estratégias: 

 Fortalecimento da atenção básica, através da capacitação dos profissionais do 
PACS/ PSF e das UBS no cuidado com a saúde da mulher; 

 Implementação da assistência em planejamento  familiar; 

 Atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao 
abortamento em condições previstas em lei para mulheres e adolescentes;  

 Atenção às mulheres em situação de violência doméstica e sexual;  

 Prevenção e  controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo 
HIV/AIDS na população feminina (conjuntamente com a coordenação de 
DST/AIDS); 

 Prevenção e controle do câncer de colo uterino e de mama (conjuntamente com a 
coordenação de oncologia); 

 Atenção à saúde da mulher no climatério; 

 Atenção à saúde da mulher na terceira idade (conjuntamente com a coordenação 
estadual da saúde do idoso); 

 Atenção à saúde da mulher portadora de deficiência (conjuntamente com a 
coordenação de prevenção e controle da pessoa portadora de deficiência); 

 Atenção à saúde mental das mulheres sob enfoque de gênero (conjuntamente com a 
coordenação estadual  de saúde mental);  

 Atenção à saúde da mulher indígena;  

 Atenção à saúde da mulher quilombola;  

 Atenção à saúde das mulheres em situação de prisão; 

 Atenção à saúde da mulher negra; 

 Atenção à saúde das trabalhadoras do campo e da cidade;  

 Fortalecimento do controle social na implementação das políticas voltadas às 
mulheres.  
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10.3.1.3.5.16  Programa de Controle de DST/AIDS  

Foi criada a Coordenação de DST/AIDS do Pará, que segue a Política do Programa 
Nacional de DST/AIDS, baseada na prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, 
assistência, gestão e desenvolvimento humano e institucional e parcerias com ONG. 

Para as ações de prevenção e diagnóstico precoce foram criados os Centros de Testagem 
e Aconselhamento - CTA. E para ações de acompanhamento médico, psicosocial, de 
enfermagem e laboratorial foram criados os Serviços Ambulatoriais Especializados – 
SAE. 

Os CTA se fazem presentes atualmente em 16 municípios, três deles integrantes da AII 
em estudo: Redenção, São Félix do Xingu e Tucumã. Os demais municípios são: Belém, 
Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Bragança, Castanhal, Itaituba, 
Jacareacanga, Marabá, Parauapebas, Santarém e Tucuruí. 

No que se refere aos SAE, nenhum deles está implantado na região da AII. Fazem-se 
presentes em Belém, Itaituba, Marabá, Santarém e Tucuruí. 

10.3.1.3.5.17  Programa Estadual de Controle da Tuberculose 

De acordo com a SESPA, o Pará registra, em média, 3.000 casos novos de tuberculose 
por ano, concentrados em 11 municípios: Altamira, Ananindeua, Belém, Breves, 
Itaituba, Marabá, Marituba, Paragominas, Redenção, Santarém e Tucuruí, que estão 
inseridos na lista de 315 municípios priorizados para o controle da tuberculose pelo 
MS. Com uma incidência média de 44/100.000 habitantes em 2007, para casos de 
todas as formas da doença, o Pará está na classificação nacional como área endêmica.  

Tal programa visa a reduzir a morbidade, a mortalidade e a transmissão da doença e 
direciona esforços para o alcance das metas preconizadas pelo MS, principalmente no 
que se refere à cura (mínimo de 85%) e diminuição do abandono de tratamento para 
menos de 5% ao ano.  

10.3.1.3.5.18  Plano Estadual de Controle da Hanseníase 

A hanseníase ainda se constitui em grave problema de saúde pública no estado do Pará. 
Em 2006, foram registrados 4.801 casos novos, com um coeficiente de detecção de 6,75 
casos novos por 10.000 habitantes. Nos últimos dois anos, o número de casos novos 
detectados vem diminuindo, com os municípios mantendo uma intensa busca, prática 
que se iniciou em 1997. 

A distribuição da ocorrência de casos por regional mostra maior concentração nos 
seguintes Centros Regionais de Saúde: 1º, 5º, 9ª, 10º, 11º e 12º. Os municípios 
integrantes da AII, portanto, estão em área de risco. 

Para execução desse programa, foram criadas a Coordenação Estadual de Dermatologia 
Sanitária e 13 Unidades de Referência de Dermatologia Sanitária e de Reabilitação 
Física em Hanseníase – URES Regionais, localizadas nas áreas de maior incidência. 

Entre as principais atribuições da Coordenação, tem-se:  
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 Assessorar tecnicamente e supervisionar as 13 URES envolvidas na implementação 
do plano; 

 Assessorar tecnicamente 40 municípios prioritários; 

 Supervisionar os Serviços de Saúde que executam ações de controle da hanseníase 
na atenção básica e Unidades de Referência; 

 Analisar as solicitações trimestrais e a distribuição dos medicamentos 
hansenostáticos e antirreacionais das 13 Regionais; 

 Acompanhar semanalmente os estoques dos medicamentos supracitados no 
almoxarifado central da SESPA;  

 Acompanhar os estoques dos medicamentos hansenostáticos e antirreacionais nas 
13 Regionais no momento da supervisão. 

10.4 ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS DA ÁREA DE 
INFLUÊNCIA INDIRETA / AII  

10.4.1 ECONOMIA REGIONAL 

10.4.1.1 Formação da Economia e suas Tendências no Período Recente 

A análise realizada no presente tópico complementa a de caráter mais qualitativo que já 
foi feita em diferentes subtemas do item Processo Histórico de Ocupação do Território, 
componente deste estudo do meio socioeconômico regional.4 

Na atualidade, a economia da mencionada área mostra uma industrialização incipiente 
na grande maioria dos municípios, com destaque para Canaã dos Carajás, onde se 
implantou a Mina do Sossego, da Vale. Voltada para a exploração de cobre, está em 
operação desde abril de 2004, sendo o minério transportado em caminhões por estrada 
asfaltada até a Pêra Ferroviária de Parauapebas, distante 65 km. Apenas mais dois 
municípios se projetam, no que se refere ao papel da indústria na geração regional de 
riquezas: Xinguara e Redenção, só que em patamares inferiores. 

No ramo de Produção de Água, Eletricidade e Gás, seis municípios (Bannach, Floresta 
do Araguaia, Ourilândia do Norte, Palestina do Pará, Pau D’Arco e São João do 
Araguaia) não registraram nenhuma empresa. Os demais possuíam pelo menos um 
empreendimento, com destaque para Conceição do Araguaia, com três, e Santana do 
Araguaia, com cinco estabelecimentos. 

Conforme dados do IBGE, para 20065, embora situada em região de hidrografia 
significativa, cortada principalmente pelo rio Araguaia, a atividade pesqueira comercial 
é limitada na AII, só tendo registro oficial em Ourilândia do Norte e Santa Maria das 
Barreiras.  

Quanto a Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal, conforme tipologia 
adotada pelo IBGE, apenas Bannach e Brejo Grande do Araguaia não apresentavam 
registro de empresas. Oito municípios ganhavam destaque com mais de dez empresas. 
Num total de 183 estabelecimentos na AII, Redenção, com 29 estabelecimentos; 

                                            
5 Site Cidades.  
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Santana do Araguaia, com 24; e Conceição do Araguaia, com 20 unidades, são os que 
têm maior número. 

A indústria extrativa se mostra disseminada em 14 municípios: nove com apenas uma 
empresa registrada, um com dois registros (Rio Maria), dois municípios com três 
empresas (Redenção e Xinguara) e dois com quatro empresas (São Félix do Xingu e São 
Geraldo do Araguaia).  

Em relação a Extrativismo Vegetal e Silvicultura, há predomínio da extração da 
madeira, seja para carvão vegetal (em 15 municípios), para lenha (21 localidades) ou 
para tora (em todos os municípios). A castanha também se destaca em 12 deles. Outros 
produtos presentes na área são babaçu (em Brejo Grande do Araguaia, Palestina do 
Pará, São Domingos do Araguaia e São João do Araguaia), palmito (em Ourilândia do 
Norte e Tucumã), essência de jaborandi e da borracha extrativa, em São Félix do 
Araguaia. 

No item Administração Pública Defesa e Seguridade Social, não foi registrada nenhuma 
empresa em seis municípios: Bannach, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, 
Palestina do Pará, Pau D’Arco e São João do Araguaia. Os demais possuíam ao menos 
um estabelecimento, com destaque para Conceição do Araguaia, São Geraldo do 
Araguaia, Tucumã e Xinguara, com três unidades cada um.  

A Tabela 28 mostra o número de estabelecimentos por município, agregados segundo os 
principais ramos de atividade econômica: indústria de transformação, indústria de 
construção e atividades de comércio e serviços, além do total de estabelecimentos 
registrados em 2006. 

Tabela 28: Número de Estabelecimentos Registrados, segundo Setor de Atividade Econômica - 
Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2006). 

Territórios Selecionados 
Setores de Atividade Econômica 

Indústria de 
Transformação 

Indústria de 
Construção 

Comércio 
e Serviços 

Total (*) 
Geral 

Abel Figueiredo 20 0 68 92 

Água Azul do Norte 9 4 97 116 

Bannach 2 1 22 27 

Bom Jesus do Tocantins 15 1 162 182 

Brejo Grande do Araguaia 2 1 23 29 

Canaã dos Carajás 11 29 258 302 

Conceição do Araguaia 45 21 721 817 

Cumaru do Norte 9 0 36 58 

Floresta do Araguaia 8 5 128 143 

Ourilândia do Norte 15 11 260 295 

Palestina do Pará 5 2 38 48 

Pau D’Arco 17 0 36 63 

Piçarra 9 2 30 49 

Redenção 140 41 1.294 1.511 

Rio Maria 30 3 324 375 

Santa Maria das Barreiras 0 0 94 117 
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Territórios Selecionados 
Setores de Atividade Econômica 

Indústria de 
Transformação 

Indústria de 
Construção 

Comércio 
e Serviços 

Total (*) 
Geral 

Santana do Araguaia 26 10 399 467 

São Domingos do Araguaia 4 0 57 66 

São Félix do Xingu 42 10 548 618 

São Geraldo do Araguaia 14 3 298 326 

São João do Araguaia 2 1 41 50 

Sapucaia 3 0 36 47 

Tucumã 40 11 505 562 

Xinguara 71 14 780 888 

Total da AII 539 172 6.255 7.248 

Fonte: IBGE. Site Cidades. 2006. 

(*) inclui todos os demais setores, entre eles agropecuária, silvicultura, indústria extrativa e os 
serviços industriais de utilidade pública (de energia e saneamento).  

Como primeira observação, destaca-se a significativa concentração espacial dos 
estabelecimentos, com destaque para Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu, 
Redenção e Xinguara, que concentram 52,9% de todas as unidades registradas. No 
setor da indústria de construção, apenas três municípios – Canaã dos Carajás, 
Conceição do Araguaia e Redenção - que somavam 91 estabelecimentos, se 
responsabilizam, coincidentemente, pelos mesmos 52,9%.  

Além da concentração espacial tem-se, também, uma elevada concentração setorial. 
Pela Figura 18, pode-se visualizar claramente a supremacia numérica dos 
estabelecimentos de comércio e serviços que, juntos, correspondem a 86,3% do total 
(6.255 unidades das 7.248 existentes). A indústria, mesmo agregando os segmentos de 
transformação e construção, tem apenas 9,8% dos estabelecimentos.  
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Fonte: IBGE. Site Cidades. 2006. 

Figura 18: Distribuição do Total de Estabelecimentos Registrados, segundo Setor de Atividade 
Econômica - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2005). 
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10.4.1.2 PIB Total e por Setores de Atividade Econômica 

A dinâmica econômica da AII do empreendimento em estudo será analisada também a 
partir dos indicadores do Produto Interno Bruto - PIB mais recentes disponíveis, 
correspondentes ao período 2002 – 20066.  

A Tabela 29 traz o PIB Total, o Valor Agregado Total (PIB menos Impostos mais 
Subsídios) e os Valores Agregados por setores econômicos (Agropecuária, Indústria e 
Comércio/Serviços), no ano de 2005, em valores absolutos, o que permite caracterizar a 
estrutura econômica dos municípios da AII. O setor industrial agrega a indústria de 
transformação, a de construção, a de extração mineral e os serviços industriais de 
utilidade pública. 

O ordenamento dos municípios corresponde a sua posição no ranking do estado do 
Pará, tendo por referência o Produto Interno Bruto a preços de mercado, em valores 
correntes de 2005. 

Tabela 29: PIB e Valores Adicionados, segundo Setor de Atividade Econômica - Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (Em R$ 1000 Correntes) (2005)  

Territórios Selecionados PIB, p.m. VA Total VA Agro. VA Ind. VA Com. E 
Serv. 

Canaã dos Carajás 628.824 616.530 28.436 493.960 94.134 

Redenção 411.171 375.786 43.158 97.352 235.276 

Xinguara 289.596 269.937 46.634 107.331 115.971 

São Félix do Xingu 251.669 245.602 153.021 8.688 83.894 

Santana do Araguaia 205.133 193.819 50.692 54.883 88.244 

Conceição do Araguaia 170.949 162.858 50.647 19.792 92.418 

Água Azul do Norte 152.609 142.819 57.746 26.087 59.256 

Tucumã 123.052 115.235 38.129 10.419 66.686 

Rio Maria 105.240 97.509 31.640 11.006 54.863 

São Geraldo do Araguaia 104.230 101.361 42.014 6.071 53.276 

Floresta do Araguaia 94.227 92.266 57.667 5.366 29.232 

Santa Maria das Barreiras 82.210 80.877 55.152 2.222 23.503 

Cumaru do Norte 69.826 68.682 52.525 1.144 15.013 

Ourilândia do Norte 69.423 66.226 23.732 6.149 36.346 

São Domingos do Araguaia 68.523 66.537 21.968 4.091 40.478 

Piçarra 65.586 64.032 34.508 5.629 23.894 

Bom Jesus do Tocantins 47.753 46.629 21.292 3.433 21.904 

São João do Araguaia 33.811 32.880 7.719 3.073 22.088 

Bannach 32.976 32.439 22.852 637 8.950 

Abel Figueiredo 32.424 31.258 13.880 3.544 13.834 

Sapucaia 31.379 30.651 18.799 1.947 9.925 

                                            

6 Serão analisados dados do  IBGE,  trabalhados pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado do Pará – 

SEPOF  / Diretoria de  Estudos,  Pesquisas  e  Informações  Socioeconômicas  – DIEPI, para o período  2002  a  2005,  além de dados do  site 

Cidades, do IBGE, para o ano de 2006, com base no Cadastro Geral das Empresas. 
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Territórios Selecionados PIB, p.m. VA Total VA Agro. VA Ind. VA Com. E 
Serv. 

Brejo Grande do Araguaia 29.965 29.264 13.277 1.629 14.358 

Pau D'Arco 28.907 28.336 13.567 1.426 13.342 

Palestina do Pará 21.625 21.169 6.833 2.057 12.279 

Total da AII 3.151.108 3.012.702 905.888 877.936 1.229.164 

Fonte: IBGE. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

Pelos valores absolutos antes apresentados, observa-se: 

 A liderança absoluta de Canaã dos Carajás no setor industrial na AII, que em 2005 
representava 56,3% de todo o valor gerado pelo setor, fato fortemente influenciado 
pela presença da Mina do Sossego; 

 O desempenho de Redenção no setor de comércio e serviços, responsável por 19,1% 
do setor na AII, configurando-se como o maior pólo microrregional; 

 A supremacia de São Félix do Xingu no setor agropecuário, com 16,9% de todo o 
movimento produzido no setor; 

 A baixa importância do setor industrial em 20 dos 24 municípios da AII, 
apresentando valores adicionados pouco expressivos; 

 A concentração, em apenas quatro municípios, de 50,2% de todo o PIB produzido 
em 2005, a saber, Canaã dos Carajás, Redenção, Xinguara e São Félix do Xingu. 

A Figura 19 e a Tabela 30mostram, internamente aos municípios da AII, os percentuais 
de participação dos diversos setores econômicos (Agropecuária, Indústria e 
Serviços/Comércio) na geração do Valores Adicionados em 2005. 

Tabela 30: Valores Adicionados (%), por Setor de Atividade Econômica. Territórios Selecionados. Plano 
de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2005) 

Territórios Selecionados VA Agrop. VA Ind. VA Serv. VA Total 

Canaã dos Carajás 4,6 80,1 15,3 100,0 

Redenção 11,5 25,9 62,6 100,0 

Xinguara 17,3 39,8 42,9 100,0 

São Félix do Xingu 62,3 3,5 34,2 100,0 

Santana do Araguaia 26,2 28,3 45,5 100,0 

Conceição do Araguaia 31,1 12,2 56,7 100,0 

Água Azul do Norte 40,4 18,1 41,5 100,0 

Tucumã 33,2 9,0 57,8 100,0 

Rio Maria 32,4 11,3 56,3 100,0 

São Geraldo do Araguaia 41,4 6,0 52,6 100,0 

Floresta do Araguaia 62,5 5,8 31,7 100,0 

Santa Maria das Barreiras 68,2 2,7 29,1 100,0 

Cumaru do Norte 76,5 1,7 21,8 100,0 

Ourilândia do Norte 35,8 9,3 54,9 100,0 

São Domingos do Araguaia 33,0 6,2 60,8 100,0 

Piçarra 53,9 8,8 37,3 100,0 
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Bom Jesus do Tocantins 45,7 7,4 46,9 100,0 

São João do Araguaia 23,5 9,3 67,2 100,0 

Bannach 70,4 2,0 27,6 100,0 

Abel Figueiredo 44,4 11,3 44,3 100,0 

Sapucaia 61,3 6,3 32,4 100,0 

Brejo Grande do Araguaia 45,4 5,6 49,0 100,0 

Pau D'Arco 47,9 5,0 47,1 100,0 

Palestina do Pará 32,3 9,7 58,0 100,0 

Total da AII 30,1 29,1 40,8 100,0 

Fonte: IBGE. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 
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Fonte: IBGE 

Figura 19: Valores Adicionados (%), Segundo Setor de Atividade Econômica - Territórios Selecionados - 
Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2005). 
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Com base na participação percentual dos valores adicionados no total de cada um dos 
municípios, podem-se classificar suas estruturas produtivas conforme as seguintes 
tipologias: 

 Município com base industrial - apenas Canaã dos Carajás tem uma base 
industrial predominante em relação aos demais setores, pois 80,1% do Valor 
Adicionado cabem à indústria; 

 Municípios com base agropecuária - são sete, a saber, São Félix do Xingu, Floresta 
do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Cumaru do Norte, Piçarra, Bannach e 
Sapucaia; 

 Municípios com predominância do setor terciário - são nove, quais sejam, 
Redenção, Conceição do Araguaia, Tucumã, Rio Maria, São Geraldo do Araguaia, 
Ourilândia do Norte, São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia e Palestina 
do Pará. 

Os demais municípios (sete) não apresentavam, até 2005, predominância clara de um 
dos setores sobre os demais, sejam aqueles com fraca participação do setor industrial 
(Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do 
Araguaia e Pau D’Arco) ou os que possuíam alguma expressividade industrial 
(Xinguara, com 39,8% de VA Industrial, e Santana do Araguaia, com 28,3% de VA 
Industrial). 

De fato, a AII apresenta uma estrutura produtiva distribuída entre os três setores, com 
leve predominância do de serviços (40,8%) e quase equilíbrio entre os setores 
agropecuário (30,1%) e industrial (29,1%), este último fortemente marcado por de 
Canaã dos Carajás, como antes mencionado. 

10.4.1.3 Taxas de Crescimento do PIB Total e por Setores de Atividade 
Econômica 

Para a análise do PIB por setores da economia, serão utilizadas as informações 
presentes nas Tabela 31, Tabela 32 e Tabela 33, respectivamente relativas ao 
desempenho da indústria, da agropecuária e do setor comércio e serviços, agregadas na 
Tabela 31, que sintetiza essas informações. 

Na Tabela 31 vê-se a expressiva expansão ocorrida em Canaã dos Carajás (de 244,6% 
ao ano), a partir de 2003, e que se fortalece a partir de 2004, ano de implantação do 
Projeto Sossego, da Vale. O valor adicionado passa de aproximadamente R$ 30 milhões, 
em 2003, para R$ 360 milhões, em 2004, alcançando mais de R$ 530 milhões em 2006, 
portanto, com crescimento contínuo. 

Há também significativos avanços na geração de valor industrial em outros municípios, 
no mesmo período, como em Água Azul do Norte (124,0%), Xinguara (70,7%), 
Ourilândia do Norte (54,0%), Tucumã (49,2%) e Rio Maria (46,9%).  

Contudo, o maior pólo microrregional e de maior expressão populacional, que é 
Redenção, se apresenta como um dos de menor desempenho industrial no período 
(apenas 1,3% ao ano). Os demais, Conceição do Araguaia e São Félix do Xingu, 
apresentaram desempenho industrial bem superior (16,8% e 25,8%, respectivamente).  
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Tabela 31: Valores Adicionados pela Indústria - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerais de N4 e N5 (R$ 1000 Correntes) (2002 a 2006)  

Territórios 
Selecionados 

Valores Adicionados pela Indústria 
Variação 
média 

anual (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 a 
2006 

Canaã dos Carajás 3.793 30.367 362.208 493.960 534.954 244,6 

Redenção 111.779 101.478 103.472 97.352 117.643 1,3 

Xinguara 17.418 40.282 57.086 107.331 147.894 70,7 

São Félix do Xingu 4.225 5.726 8.423 8.688 10.584 25,8 

Santana do Araguaia 34.996 48.224 51.983 54.883 59.262 14,1 

Conc. do Araguaia 13.580 25.742 18.215 19.792 25.293 16,8 

Água Azul do Norte 2.779 3.517 7.516 26.087 70.012 124,0 

Tucumã 7.402 9.439 12.799 10.419 36.651 49,2 

Rio Maria 5.533 8.628 17.861 11.006 25.742 46,9 

S.Ger. do Araguaia 4.319 5.656 6.288 6.071 6.358 10,2 

Floresta do Araguaia 5.180 7.286 7.272 5.366 5.342 0,8 

S Maria das Barreiras 1.224 1.577 1.974 2.222 3.566 30,7 

Cumaru do Norte 1.283 2.249 1.074 1.144 1.304 0,4 

Ourilândia do Norte 2.451 3.091 5.254 6.149 13.794 54,0 

S Dom. do Araguaia 3.437 3.726 3.814 4.091 4.862 9,0 

Piçarra 4.691 4.487 4.278 5.629 8.238 15,1 

B Jesus do Tocantins 2.417 2.634 2.942 3.433 3.122 6,6 

S. João do Araguaia 1.498 2.158 2.677 3.073 3.134 20,3 

Bannach 411 510 591 637 724 15,2 

Abel Figueiredo 2.566 2.349 3.383 3.544 3.096 4,8 

Sapucaia 1.356 1.202 1.428 1.947 3.566 27,3 

Brejo G. do Araguaia 896 1.236 1.528 1.629 1.859 20,0 

Pau D'Arco 801 1.184 1.325 1.426 1.686 20,5 

Palestina do Pará 801 1.081 1.988 2.057 2.177 28,4 

Total da AII 234.836 313.829 685.379 877.936 1.090.863 46,8 

Fonte: IBGE. Site Cidades. 2006. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE
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Na Tabela 32 tem-se a evolução do PIB no setor agropecuário, também para os anos de 
2002 a 2006, onde se destaca o desempenho de São João do Araguaia (26,7% de 
crescimento ao ano), ampliando de forma significativa sua participação regional, 
embora ainda não se destaque como um dos principais produtores da região. O mesmo 
se pode dizer de São Domingos do Araguaia, que apresenta a segunda maior taxa de 
expansão (24,4%), mas tampouco ocupa lugar de destaque na produção regional. 

Entre os maiores produtores - São Félix do Xingu, Água Azul do Norte, Santa Maria das 
Barreiras e Cumaru do Norte – apenas este último mostra um desempenho significativo 
(de 24,0%). São Félix do Xingu cresce, inclusive, a taxas inferiores à média da região.  

Tabela 32: Valores Adicionados pela Agropecuária. Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerais de N4 e N5 (R$ 1000 Correntes)- (2002 a 2006)  

Territórios 
Selecionados 

Valores Adicionados pela Agropecuária 

Variação 
média 
anual 
(%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 A 
2006 

Canaã dos Carajás 20.830 26.653 25.982 28.436 28.891 8,5 

Redenção 53.018 45.346 37.504 43.158 45.439 -3,8 

Xinguara 45.463 46.513 45.429 46.634 50.582 2,7 

São Félix do Xingu 135.567 149.685 138.116 153.021 174.982 6,6 

Santana do Araguaia 39.965 46.502 49.295 50.692 53.980 7,8 

Conc. do Araguaia 43.659 48.878 45.194 50.647 59.065 7,9 

Água Azul do Norte 45.874 57.323 56.241 57.746 62.729 8,2 

Tucumã 39.287 39.692 38.049 38.129 39.693 0,3 

Rio Maria 28.847 30.446 30.437 31.640 31.845 2,5 

S.Ger. do Araguaia 26.950 29.892 39.630 42.014 45.235 13,8 

Floresta do Araguaia 26.339 51.751 46.636 57.667 45.116 14,4 

S. Maria das Barreiras 35.266 40.499 45.461 55.152 61.975 15,1 

Cumaru do Norte 25.820 27.450 37.458 52.525 61.039 24,0 

Ourilândia do Norte 22.220 24.534 23.079 23.732 25.404 3,4 

S Dom. do Araguaia 10.005 12.878 20.227 21.968 23.961 24,4 

Piçarra 36.190 45.403 38.845 34.508 31.941 -3,1 

B. Jesus do Tocantins 16.870 19.555 19.822 21.292 22.950 8,0 

S. João do Araguaia 5.159 5.000 6.510 7.719 13.289 26,7 

Bannach 22.897 27.273 26.637 22.852 24.235 1,4 

Abel Figueiredo 16.449 15.870 12.462 13.880 14.953 -2,4 

Sapucaia 16.000 18.352 18.136 18.799 19.129 4,6 

Brejo G. do Araguaia 7.494 9.093 12.377 13.277 14.413 17,8 

Pau D'Arco 12.975 13.613 13.426 13.567 15.072 3,8 

Palestina do Pará 4.816 5.466 6.191 6.833 7.351 11,2 

Total da AII 737.960 839.670 835.148 905.888 973.269 7,2 

Fonte: IBGE. Site Cidades. 2006. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 
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Quanto aos Valores Adicionados pelos setores Comércio/Serviços nos anos de 2002 a 
2006, presentes na Tabela 33 em valores absolutos realça Redenção (que, sozinho, 
responde por 19,1%) e, em relação às taxas de crescimento, os municípios de Canaã 
dos Carajás e Água Azul do Norte, que aumentam 63,5% e 30,2%, respectivamente. 

Tabela 33: Valores Adicionados por Comércio/Serviços - Territórios Selecionados - Plano de Expansão 
dos Corpos Minerais de N4 e N5 (R$ 1000 Correntes) (2002 a 2006)  

Territórios Selecionados 
Valores Adicionados por Comércio/Serviços (R$ mil) 

Variação 
média 
anual 
(%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 A 
2006 

Canaã dos Carajás 15.680 22.574 66.385 94.134 111.941 63,5 

Redenção 146.914 165.848 205.549 235.276 263.557 15,7 

Xinguara 97.745 124.167 131.240 115.971 144.681 10,3 

São Félix do Xingu 54.598 59.621 68.897 83.894 91.205 13,7 

Santana do Araguaia 46.249 59.245 73.040 88.244 94.473 19,6 

Conc. do Araguaia 64.377 76.679 81.852 92.418 107.410 13,7 

Água Azul do Norte 23.188 26.433 32.084 59.256 66.666 30,2 

Tucumã 43.264 51.704 61.282 66.686 75.212 14,8 

Rio Maria 27.270 30.884 44.614 54.863 62.246 22,9 

S.Ger. do Araguaia 33.690 39.556 47.079 53.276 56.233 13,7 

Floresta do Araguaia 19.494 22.723 28.867 29.232 30.031 11,4 

S. Mar. das Barreiras 14.397 16.293 19.950 23.503 25.177 15,0 

Cumaru do Norte 8.340 9.386 11.813 15.013 16.413 18,5 

Ourilândia do Norte 24.880 29.111 32.075 36.346 41.731 13,8 

S. Dom. do Araguaia 26.974 30.095 36.017 40.478 44.043 13,0 

Piçarra 15.400 18.316 20.618 23.894 25.913 13,9 

B. Jesus do Tocantins 14.910 17.007 19.971 21.904 23.445 12,0 

S. João do Araguaia 12.661 15.891 18.904 22.088 23.647 16,9 

Bannach 7.072 7.648 8.819 8.950 9.010 6,2 

Abel Figueiredo 9.276 10.043 11.751 13.834 15.189 13,1 

Sapucaia 6.736 7.906 9.054 9.925 10.144 10,8 

Brejo G. do Araguaia 9.171 11.556 12.927 14.358 14.259 11,7 

Pau D'Arco 9.130 10.364 10.906 13.342 13.722 10,7 

Palestina do Pará 7.703 9.134 10.617 12.279 12.663 13,2 

Total da AII 739.119 872.184 1.064.311 1.229.164 1.379.011 16,9 

Fonte: IBGE. Site Cidades. 2006. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

A análise do crescimento do PIB Total dos municípios da AII será feita por meio da 
evolução dos Valores Adicionados nos anos de 2002 a 2006, Tabela 34. Destaca-se a 
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expansão do PIB em Canaã dos Carajás (102,4% ao ano), com um crescimento muito 
acima dos demais municípios e da média da região, sendo ele de responsabilidade 
quase exclusiva do desempenho do setor industrial, como será demonstrado quando da 
desagregação dos valores pelos setores econômicos, presente nas próximas tabelas.  

Em contrapartida, há municípios onde o crescimento do PIB se deu de forma bem mais 
restrita, abaixo da média regional, como em Bannach (2,8%), Abel Figueiredo e Piçarra 
(ambos com 4,1%). Os pólos de Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu e Redenção 
mostram crescimento moderado, também abaixo da média regional (variando entre 8% 
e 12%).  

Além de Canaã dos Carajás, realçam Água Azul do Norte (29,1%), Cumaru do Norte 
(22,1%), Xinguara (20,9%) e São João do Araguaia (20,0%). 

 
Tabela 34: Valores Adicionados Totais - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos 

Minerais de N4 e N5 (Em R$ 1000 Correntes) (2002 a 2006)  

Territórios 
Selecionados 

Valor Adicionado Total 
Taxa média 
de cresc. 

anual 

2002 2003 2004 2005 2006 2002 a 2006 

Canaã dos Carajás 40.302 79.594 454.576 616.530 675.876 102,4 

Redenção 311.710 313.671 346.525 375.786 426.639 8,2 

Xinguara 160.625 210.963 233.755 269.937 343.157 20,9 

São Félix do Xingu 194.390 215.032 215.436 245.602 276.771 9,2 

Santana do Araguaia 121.210 154.070 174.317 193.819 207.715 14,4 

Conc. do Araguaia 121.616 151.299 145.261 162.858 191.768 12,1 

Água Azul do Norte 71.841 87.274 95.841 142.819 199.407 29,1 

Tucumã 89.952 100.835 112.110 115.235 151.556 13,9 

Rio Maria 61.650 69.959 92.913 97.509 119.833 18,1 

S.Ger. do Araguaia 64.960 75.103 92.997 101.361 107.826 13,5 

Floresta do Araguaia 51.013 81.760 82.775 92.266 80.489 12,1 

S Maria das Barreiras 50.887 58.369 67.385 80.877 89.818 15,3 

Cumaru do Norte 35.443 39.086 50.345 68.682 78.756 22,1 

Ourilândia do Norte 49.551 56.735 60.400 66.226 80.929 13,0 

S Dom. do Araguaia 40.417 46.699 60.058 66.537 72.866 15,9 

Piçarra 56.282 68.207 63.741 64.032 66.092 4,1 

B Jesus do Tocantins 34.198 39.196 42.735 46.629 49.517 9,7 

S. João do Araguaia 19.318 23.050 28.090 32.880 40.070 20,0 

Bannach 30.380 35.431 36.047 32.439 33.969 2,8 

Abel Figueiredo 28.291 28.623 27.415 31.258 33.238 4,1 

Sapucaia 24.092 27.640 28.618 30.651 32.839 8,1 

Brejo G. do Araguaia 17.562 21.886 26.833 29.264 30.531 14,8 

Pau D'Arco 22.906 25.161 25.657 28.336 30.480 7,4 

Palestina do Pará 13.317 15.681 18.796 21.169 22.191 13,6 

Total da AII 1.711.913 2.025.324 2.582.626 3.012.702 3.442.333 19,1 
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A Figura 20 traz uma síntese da expansão dos Valores Agregados no período analisado, 
conforme cada setor de atividade, para todos os municípios e o conjunto da AII, 
permitindo perceber como foi diferenciado esse processo, especialmente no que se refere 
ao papel do setor industrial, muito concentrado. 
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Figura 20: Expansão (%) do Valor Adicionado, por Setor de Atividade Econômica - Territórios 

Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 ( 2002 aA 2006). 

Fonte: IBGE. Site Cidades. 2006. 
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10.4.1.4 Participação do PIB dos Municípios da AII no PIB Total do Pará. 

Finalizando a análise da economia da AII, analisa-se o desempenho da região no 
contexto da geração de riqueza do estado do Pará. 

A Tabela 35 apresenta os percentuais do PIB de cada município no contexto do PIB 
paraense, mostrando sua importância relativa no período 2002 a 2006. 

Tabela 35: Participação do PIB dos Municípios no PIB do Estado do Pará (a preços de mercado, %) - 
Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2002 a 2006)  

Territórios 
Selecionados 

PIB, a preços de mercado (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 

Canaã dos Carajás 0,17 0,35 1,30 1,61 1,58 

Redenção 1,32 1,14 1,06 1,05 1,05 

Xinguara 0,69 0,79 0,72 0,74 0,83 

São Félix do Xingu 0,77 0,74 0,62 0,64 0,64 

Santana do Araguaia 0,51 0,55 0,52 0,52 0,49 

Conc. do Araguaia 0,49 0,54 0,43 0,44 0,45 

Água Azul do Norte 0,28 0,30 0,34 0,39 0,48 

Tucumã 0,37 0,36 0,28 0,31 0,37 

Rio Maria 0,25 0,24 0,27 0,27 0,30 

S.Ger. do Araguaia 0,26 0,26 0,27 0,27 0,25 

Floresta do Araguaia 0,20 0,28 0,24 0,24 0,18 

S. Maria das Barreiras 0,20 0,20 0,19 0,21 0,20 

Cumaru do Norte 0,14 0,13 0,18 0,18 0,18 

Ourilândia do Norte 0,20 0,20 0,18 0,18 0,19 

S. Dom. do Araguaia 0,16 0,16 0,32 0,18 0,17 

Piçarra 0,22 0,23 0,14 0,17 0,15 

B. Jesus do Tocantins 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 

S. João do Araguaia 0,08 0,08 0,10 0,09 0,09 

Bannach 0,12 0,12 0,08 0,08 0,08 

Abel Figueiredo 0,11 0,10 0,08 0,08 0,08 

Sapucaia 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 

Brejo G. do Araguaia 0,07 0,08 0,08 0,08 0,11 

Pau D'Arco 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 

Palestina do Pará 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 

Total da AII 6,992008,99 7,21 7,74 8,06 8,17 

Fonte IBGE. Site Cidades. 2006. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

Observa-se a participação crescente e contínua dos municípios da AII em seu conjunto, 
que eleva a participação no total do PIB Estadual em 1,18%.  

Ao analisar os desempenhos individuais, verifica-se que houve perda de posição por 12 
municípios, sendo mais marcante a queda de Redenção, que retrai 0,27%. 
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Apenas sete municípios conseguem ampliar sua participação no PIB estadual no 
período. Cumpre destacar Canaã dos Carajás, que expande sua presença em 1,41%. 
Assim, foi responsável, sozinho, por todo o acréscimo que a região da AII conseguiu 
obter frente ao total do PIB do Pará.  

10.4.1.5 Produção Agrícola 

Nas Tabela 36, Tabela 37, analisam-se, respectivamente, os produtos da lavoura 
permanente e temporária que atualmente compõem a pauta produtiva dos municípios 
da AII e a presença ou não de culturas que estejam mais direcionadas para uma 
agricultura comercial e exportadora, típicas do agronegócio (grãos e frutas).  

Entre as culturas permanentes (Tabela 36), a banana é comum em todos os municípios. 
A do coco e o cacau aparecem a seguir, também com ampla disseminação. Como 
diferenciais destacam-se o palmito, em Sapucaia, e a borracha, em Santana do 
Araguaia e Tucumã. 

O município de maior diversidade de cultivos permanentes é Cumaru do Norte, com oito 
tipos de cultura, seguido por Canaã dos Carajás, São Félix do Xingu, Santana do 
Araguaia, Tucumã e Bom Jesus do Tocantins, todos com quatro tipos de produtos.  
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Tabela 36: Produtos das Lavouras Permanentes (área plantada, em ha.). Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007) 
(área plantada, em ha.) 

Territórios Selecionados 
Produtos das Lavouras Permanentes (em ha) 

Banana Borracha Cacau Café Coco Laranja Mamão Maracujá Pimenta Palmito 
Canaã dos Carajás 450   30 60    10  
Redenção 40    140  10    
Xinguara 50    10   3   
São Félix do Xingu 1.765  1.654  24  3    
Santana do Araguaia 200 210   12 10     
Conc. do Araguaia 190          
Água Azul do Norte 75          
Tucumã 110 82 1.893  20      
Rio Maria 20  95  2      
S.Ger. do Araguaia 1.380  1.020        
Floresta do Araguaia 80          
S Maria das Barreiras 90    5      
Cumaru do Norte 250  350 50 45 30 10 40 10  
Ourilândia do Norte 100  418        
S. Dom. do Araguaia 200  20  60      
Piçarra 250  254        
B. Jesus do Tocantins 40   40 150 20     
S. João do Araguaia 135    30      
Bannach 50    5      
Abel Figueiredo 130   23  8  12 75  
Sapucaia 20  30       100 
Brejo G. do Araguaia 300          
Pau D’Arco 60    15      
Palestina do Pará 185          
Total da AII 6.170 292 5.734 143 578 68 23 55 95 100 

Fonte: IBGE. Site Cidades. 2007. 
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Cabe observar que as únicas lavouras permanentes que apresentam alguma relevância, 
em termos de área plantada, são as de banana e cacau que, por sua vez, ocupam 
espaços mais significativos em poucos municípios. A cultura de banana se destaca 
apenas em São Félix do Xingu (1.765 ha) e São Geraldo do Araguaia (1.380 ha); a de 
cacau, em Tucumã (1.893 ha), São Félix do Xingu (1.654 ha) e São Geraldo do Araguaia 
(1.020 ha). 

Quanto aos produtos da lavoura temporária, a Tabela 37 mostra uma base produtiva 
calcada em três produtos: milho, arroz e mandioca. Deixa também nítida a 
superioridade do espaço ocupado por elas, que totalizam uma área de 169.886 ha, bem 
superior ao total ocupado pelas culturas permanentes (de apenas 13.258 ha). 
Destacam-se as culturas do milho (64.547 ha) e do arroz (52.953 ha), que juntas se 
responsabilizam por 69,2% do total da área ocupada pelas culturas temporárias. Em 
terceiro lugar vem à mandioca, com 19.671 ha de área plantada. 

As culturas de milho e arroz se mostram bastante concentradas. Apenas quatro 
municípios se responsabilizam por 54,4% do total da área plantada de milho (Santa 
Maria das Barreiras, Cumaru do Norte, São Geraldo do Araguaia e São Félix do Xingu) e 
por 60,6% da área plantada de arroz (Santa Maria das Barreiras, Redenção, São 
Domingos do Araguaia e Cumaru do Norte).  

Cabe destaque, ainda, para o abacaxi em Floresta do Araguaia e Conceição do 
Araguaia, e para a soja, que já totaliza um espaço ocupado superior ao do abacaxi e do 
feijão (14.025 ha). A soja já se faz presente em sete municípios, mas em apenas quatro 
deles ocupa áreas significativas: Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, 
Floresta do Araguaia e Redenção. Mas a concentração é forte em Santana do Araguaia, 
onde estão 57,0% do total da área ocupada. 
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Tabela 37: Produtos das Lavouras Temporárias - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007) (Área Plantada, em ha.) 

Territórios Selecionados Abacaxi Amendoim Arroz Cana Feijão Mandioca Milho Melancia Soja 
Canaã dos Carajás. 12  50  110 100 1.150   
Redenção 10  6.080 80 120 1.700 500  1.500 
Xinguara   230 5 19 100 1.977   
São Félix do X.   3.010  1.106 2.250 6.302 28  
Santana do Araguaia 10  1.230 75 80 400 1.910  8.000 
Conceição do Araguaia 5.800  2.800  83 4.000 2.900 12 600 
Água Azul do Norte   561  153 150 2.037   
Tucumã   36   180 696   
Rio Maria 130  735  72 150 975   
S.Geraldo do Araguaia   2.700  210 1.750 6.950   
Floresta do Araguaia 7.200  2.400  700 1.200 3.500 50 1.700 
S. Maria das Barreiras 40  18.000 110 910 800 14.860 20 2.100 
Cumaru do Norte 30  4.000 70 450 250 7.000 50  
Ourilândia do Norte   80  37 151 448  25 
S. Dom. do Araguaia 15  4.020  200 1.600 1.575   
Piçarra   720  56 480 2.021   
B. Jesus do Tocantins  10 1.800  70 450 1.300 25  
S. João do Araguaia 10  1.630  250 960 900   
Bannach   1.041  34 100 3.008   
Abel Figueiredo   250  40 1.800 1.330   
Sapucaia   30  5 50 708   
Brejo G. do Araguaia   500   200 870   
Pau D'Arco 10  500 20 45 500 900  100 
Palestina do Pará   550   350 730   
Total da AII 13.267 10 52.953 360 4.750 19.671 64.547 185 14.025 

Fonte: IBGE. Site Cidades. 2007      
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10.4.1.6 Produção Pecuária 

Sabe-se que o rebanho bovino brasileiro tem se deslocado em direção ao norte do país, 
basicamente em função do preço das terras: enquanto no centro-sul a disputa por áreas 
com lavouras de cana, milho e soja aumentou seu valor, no norte os preços das terras 
se mostraram mais atrativos. Ademais, em décadas passadas, o estímulo à ocupação e 
os incentivos fiscais também foram fatores que favoreceram a expansão da pecuária 
bovina na região. Assim, o rebanho da região amazônica aumentou 78,0% entre 1997 e 
2007, correspondendo, neste último ano, a cerca de 35,0% do rebanho brasileiro.  

A Tabela 38 mostra a distribuição do rebanho bovino nos municípios da AII em 2007, 
bem como o número de vacas ordenhadas, a produção de leite e a produtividade 
leiteira. 

Tabela 38: Efetivo Total, Vacas Ordenhadas, Produção de Leite e Produtividade da Pecuária Bovina. - 
Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

Territórios Selecionados Efetivo Total 
(nº cabeças) 

Vacas 
Ordenhadas 
(nº cabeças) 

Produção 
de leite 

(mil litros) 

Produtividade 
(litros/cabeça) 

Canaã dos Carajás 225.000 15.750 17.010 1.080 
Redenção 181.384 11.762 9.821 835 
Xinguara 400.022 28.201 20.813 738 
São Félix do Xingu 1.653.231 124.258 89.466 720 
Santana do Araguaia 475.412 8.703 7.093 815 
Conc. do Araguaia 258.876 10.765 5.329 495 
Água Azul do Norte 409.909 40.792 29.370 720 
Tucumã 175.778 24.820 17.374 700 
Rio Maria 271,258 17.588 12.663 720 
S.Ger. do Araguaia 275.000 37.500 18.050 481 
Floresta do Araguaia 152.128 17.068 8.722 511 
S Maria das Barreiras 559.603 8.983 4.662 519 
Cumaru do Norte 447.412 31.497 17.008 540 
Ourilândia do Norte 103.510 22.556 16.240 720 
S Dom. do Araguaia 115.000 25.300 12.600 498 
Piçarra 251.492 25.149 15.591 620 
B Jesus do Tocantins 180.735 13.762 10.472 761 
S. João do Araguaia 60.750 5.200 3.500 673 
Bannach 165.102 11.557 8.321 720 
Abel Figueiredo 64.806 11.872 10.584 891 
Sapucaia 187.872 12.590 10.072 800 
Brejo G. do Araguaia 93.800 12.100 5.445 450 
Pau D'Arco 141.356 2.175 1.344 618 
Palestina do Pará 75.000 5.500 2.350 427 
Total da AII 6.924.886 525.448 353.900 673 

Fonte: IBGE. Site Cidades. 2007. 

A produção pecuária da região em estudo tem um perfil bem definido: é extensivo, com 
baixa ocupação de mão-de-obra e incorporação de tecnologia, o que tem como 
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conseqüência, a degradação do solo e a perda de qualidade do rebanho. O resultado é a 
queda de produtividade e de lucratividade do setor. 

O rebanho bovino dos municípios da AII é numericamente expressivo: representa 54,0% 
do total paraense e 3,5% do rebanho nacional. No que se refere ao leite, a média 
nacional, sabidamente baixa, é de 1237 litros por vaca / ano, ou 3,4 litros / vaca / dia. 
Quanto à produtividade média da área regional de estudo, é ainda mais baixa: 673 
litros / vaca / ano ou 1,8 litro / vaca / dia, representando pouco mais de 50,0% da 
média brasileira.  

Ao analisar os dados por município, por um lado se verifica que, em termos de 
produtividade, ainda que baixa, a mais elevada na área é a de Canaã dos Carajás. Por 
outro lado, se observa que São Félix do Xingu, separadamente, detém cerca de 25,0% 
do total de cabeças da AII.   

10.4.2 ESTRUTURA OCUPACIONAL 

A análise da estrutura e da dinâmica do mercado de trabalho na AII do 
empreendimento em estudo, que envolve 24 municípios integrantes da mesorregião 
Sudeste Paraense, compreende os indicadores de ocupação, desocupação e renda. É 
focalizada também a participação dos setores de atividade econômica na geração de 
trabalho, nos segmentos formal e informal. 

A principal fonte utilizada são as estatísticas municipais referentes a 2000 (ano mais 
recente para o qual estão disponíveis), fornecidas pela Secretaria de Estado de 
Planejamento, Orçamento e Finanças do Pará – SEPOF / Diretoria de Estudos, 
Pesquisas e Informações Socioeconômicas – DIEPI, com base nos Censos Demográficos 
do IBGE e na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, do Ministério do Trabalho. 

10.4.2.1  Composição e Evolução da População em Idade Ativa (PIA), 
Economicamente Ativa (PEA) e Ocupada (POC)  

Os dados mais recentes disponíveis sobre esses temas são de 2000. Na Tabela 39, 
verifica-se que os mercados de trabalho de maior dimensão são os dos pólos 
microrregionais, Redenção e Conceição do Araguaia. Em seguida, destacam-se os 
municípios de Xinguara e Santana do Araguaia, maiores que o de São Félix do Xingu, 
outro pólo microrregional do Sudeste Paraense. Esses municípios apresentam elevadas 
taxas de atividade (acima de 50,0%). As maiores taxas de participação, entretanto, se 
mostram presentes em Sapucaia (60,22%), Ourilândia do Norte (59,71%) e Abel 
Figueiredo (55,04%), embora tenham menores dimensões e dinamismo. Em alguns 
municípios, por sua vez, as taxas de participação são reduzidas: São João do Araguaia 
(37,42%) e Água Azul do Norte (37,01%). 
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Tabela 39: Composição da População em Idade Ativa (PIA), Economicamente Ativa (PEA) e Ocupada 
(POC) - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2000) 

Territórios Selecionados PIA PEA POC Taxa de 
Atividade 

Taxa de 
Desocupação 

Abel Figueiredo 4.484 2.468 2.283 55,04 7,50 

Água Azul do Norte 16.952 6.613 5.798 37,01 12,32 

Bannach 2.844 1.369 1.284 48,14 6,21 

Bom Jesus do Tocantins 9.743 4.664 4.155 47,87 10,91 

Brejo Grande do Araguaia 5.473 2.786 2.619 50,90 5,99 

Canaâ dos Carajás 8.286 4.031 3.824 48,65 5,14 

Conceição do Araguaia 32.961 17.119 14.671 51,94 14,30 

Cumaru do Norte 4.409 2.419 1.920 54,87 20,36 

Floresta do Araguaia 10.573 5.996 5.686 56,71 5,17 

Ourilândia do Norte 14.808 7.265 12.428 59,71 17,62 

Palestina do Pará 5.567 2.410 2.144 43,29 11,04 

Pau D'Arco 5.331 2.636 2.131 49,45 19,16 

Piçarra 9.218 4.252 4.145 46,13 2,52 

Redenção 48.006 25.557 22.766 53,24 10,92 

Rio Maria 13.639 7.027 6.417 51,52 8,68 

Santa Maria das Barreiras 8.285 4.335 3.845 52,32 11,30 

Santana do Araguaia 23.372 12.573 11.318 53,80 9,98 

São Domingos do Araguaia 14.642 6.989 6.107 47,73 12,62 

São Félix do Xingu 25.314 11.249 10.771 44,44 4,25 

São Geraldo do Araguaia 20.516 9.521 8.506 46,41 10,66 

São João do Araguaia 8.884 3.324 3.138 37,42 5,60 

Sapucaia 2.876 1.732 1.575 60,22 9,06 

Tucumã 19.158 10.083 9.441 52,63 6,37 

Xinguara 27.168 14.831 13.369 54,59 9,86 

Total da AII 342.509 171.249 160.341 50,00 6,40 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico. 2000. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

É importante esclarecer que, na maioria dos municípios, a população em idade ativa 
(PIA) pressiona o mercado de trabalho local em busca de inserção, integrando a 
População Economicamente Ativa – PEA, o que conduz a uma taxa média de atividade 
relativamente elevada, de 50,0%, ao ser avaliada a AII como um todo.  

Ao se considerar apenas as pessoas ocupadas, esse percentual se reduz para 46,41%, 
ou seja, continua significativo, mostrando que é relativamente reduzida a taxa de 
desocupação da região como um todo (somente 6,40%).  

Há, porém, uma elevada heterogeneidade entre os municípios da AII, no que se refere às 
taxas de desocupação, que variam de apenas 2,52% (Piçarra) a 20,36% (Cumaru do 
Norte). Nos municípios de maior mercado de trabalho, como Redenção e Conceição do 
Araguaia, elas superam o patamar de 10,0% (10,92% e 14,30%, respectivamente) ou 
estão próximas e ele, como em Xinguara e Santana do Araguaia. A exceção se dá em 
São Félix do Xingu, que apresenta uma das menores taxas de desocupação de toda a 
região (4,25%). 
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10.4.2.2 Comportamento da Taxa de Desocupação (TD) 

Ao se conhecer as variações nas taxas de desocupação entre os anos de 1991 e 2000 
(Tabela 40) nos municípios para os quais as estatísticas estavam disponíveis, vê-se que 
predomina a tendência de elevação dessas taxas, sendo São Félix do Xingu a única 
exceção. Tais acréscimos foram significativos, mesmo nos municípios de maior mercado 
de trabalho. Em Redenção e Xinguara, por exemplo, a taxa de desocupação chega a 
dobrar no período; em Conceição do Araguaia ela mais que triplica. O maior 
incremento, porém, se verifica em São Geraldo do Araguaia: de 1,71% para 10,66%. 

Tabela 40: Evolução da Taxa de Desocupação - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerais de N4 e N5 (1991 – 2000) 

Territórios Selecionados 
Taxa de Desocupação 

1991 2000 
Abel Figueiredo - 7,50 
Água Azul do Norte - 12,32 
Bannach - 6,21 
Bom Jesus do Tocantins 3,37 10,91 
Brejo Grande do Araguaia 1,89 5,99 
Canaâ dos Carajás - 5,14 
Conceição do Araguaia 4,76 14,30 
Cumaru do Norte - 20,36 
Floresta do Araguaia - 5,17 
Ourilândia do Norte 4,84 17,62 
Palestina do Pará - 11,04 
Pau D'Arco - 19,16 
Piçarra - 2,52 
Redenção 5,97 10,92 
Rio Maria 3,96 8,68 
Santa Maria das Barreiras 4,18 11,30 
Santana do Araguaia 8,78 9,98 
São Domingos do Araguaia - 12,62 
São Félix do Xingu 5,22 4,25 
São Geraldo do Araguaia 1,71 10,66 
São João do Araguaia 4,14 5,60 
Sapucaia - 9,06 
Tucumã 4,98 6,37 
Xinguara 4,00 9,86 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos. 1991 e 2000. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

10.4.2.3 População Ocupada (POC) por Posição na Ocupação do Trabalho 
Principal 

De acordo com as informações presentes na Figura 21 e na Tabela 41, em 2000 o tipo 
de vínculo de trabalho mais comum na AII, na quase totalidade dos municípios, é o 
assalariado, que congrega os trabalhadores com carteira assinada e sem carteira 
assinada, além dos funcionários públicos. O conjunto da AII atinge 55,44%.  
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Tabela 41: População Ocupada, segundo a posição na Ocupação do Trabalho Principal - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de 
N4 e N5 (2000) 

Territórios Selecionados 
Empregado 

Empregador Conta 
própria 

Familiar não 
remunerado 

Para 
consumo 
próprio 

Total 
Total Com 

Cart. Func. Púb. Sem Cart. 

Abel Figueiredo 74,81 9,94 7,58 57,29 6,70 13,97 4,34 0,22 100,00 
Água Azul do Norte 37,63 7,21 7,81 22,61 1,09 49,45 6,17 5,66 100,00 
Bannach 63,08 4,28 8,26 50,55 - 30,61 1,95 4,44 100,00 
Bom Jesus do Tocantins 66,19 4,38 11,48 50,32 1,59 25,34 4,57 2,33 100,00 
Brejo Grande do Araguaia 48,99 2,63 10,46 35,85 3,63 27,22 17,18 2,98 100,00 
Canaâ dos Carajás 44,67 7,11 8,79 28,79 0,78 41,08 5,99 7,48 100,00 
Conceição do Araguaia 60,95 12,90 6,94 41,11 2,82 26,73 4,54 4,96 100,00 
Cumaru do Norte 49,27 10,78 9,22 29,22 3,96 22,50 5,89 18,39 100,00 
Floresta do Araguaia 36,55 2,74 0,49 33,33 0,84 32,99 12,59 17,02 100,00 
Ourilândia do Norte 52,23 4,80 7,49 39,95 1,52 32,95 6,67 6,62 100,00 
Palestina do Pará 51,77 4,76 7,51 39,46 1,77 36,01 6,72 3,68 100,00 
Pau D'Arco 62,79 4,46 10,18 48,15 2,30 11,92 7,51 15,44 100,00 
Piçarra 42,65 4,41 4,70 33,56 6,61 43,86 4,15 2,70 100,00 
Redenção 68,98 17,63 7,26 44,09 2,14 25,96 1,58 1,34 100,00 
Rio Maria 57,07 5,81 3,68 47,58 2,43 37,15 2,26 1,08 100,00 
Santa Maria das Barreiras 44,42 6,84 4,60 32,95 3,02 29,52 9,88 13,13 100,00 
Santana do Araguaia 56,62 15,82 5,24 37,16 0,91 27,09 2,33 13,04 100,00 
São Domingos do Araguaia 56,26 4,99 10,87 40,40 3,57 32,45 6,58 1,13 100,00 
São Félix do Xingu 42,11 5,13 4,14 32,84 2,37 35,74 3,57 16,21 100,00 
São Geraldo do Araguaia 49,13 4,76 7,22 37,14 1,15 38,20 7,67 3,87 100,00 
São João do Araguaia 37,67 3,00 9,69 24,95 1,34 36,55 6,44 18,07 100,00 
Tucumã 52,57 6,87 3,69 41,04 1,71 35,94 6,57 3,22 100,00 
Xinguara 65,32 12,27 5,99 47,06 2,92 29,61 1,35 0,79 100,00 
Total da AII 55,48 9,48 6,56 39,50 2,23 31,40 4,84 6,04 100,00 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico. 2000. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 
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No entanto, valores mais elevados são encontrados tanto em pequenos municípios como 
nos de maior dimensão do mercado de trabalho, como Redenção e Conceição do 
Araguaia, onde tais percentuais ultrapassam os 60,0%. Em apenas dois municípios 
(Água Azul do Norte e Piçarra) o percentual dos trabalhadores por conta-própria é mais 
elevado que o dos empregados.  

Ao se desagregar o trabalho assalariado em trabalho regulamentado7 e não 
regulamentado8, verifica-se que sobressai o segundo tipo, e de forma significativa: no 
total da AII, o trabalho assalariado não regulamentado atinge 39,40%. 

9,48

39,40

6,562,23

31,40

4,84 6,04

Emp. c/carteira Emp. s/carteira Func. Público
Empregador Conta própria Fam. não rem.
Auto-consumo

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico. 2000. 

Figura 21: População Ocupada, segundo posição na Ocupação (%) - Territórios Selecionados - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2000). 

Em Abel Figueiredo, Bannach e Bom Jesus do Tocantins, o percentual de empregados 
sem carteira assinada corresponde a mais de seis vezes o dos com carteira assinada. 
Em Redenção, o percentual dos empregados sem carteira é mais do dobro dos que têm 
carteira assinada (44,09% e 17,63%, respectivamente). Está em Sapucaia o maior 
percentual de empregados com carteira assinada (22,86%). 

Como segundo maior destaque, no que se refere ao tipo de vínculo trabalhista, tem-se o 
trabalho por conta-própria, que atinge 31,40% no total da AII. Em Água Azul do Norte, 
Canaã dos Carajás e Piçarra, esse índice está acima de 40,0%.  

Destaca-se, ainda, a importância assumida pelo trabalho familiar e pelo trabalho 
direcionado para o próprio consumo (totalmente informais) que, somados, tanto na AII 
como em 16 de seus municípios, superam a posição dos funcionários públicos: em 
Floresta do Araguaia, Santa Maria das Barreiras e São João do Araguaia estão acima de 
20%. No conjunto da AII, atingem 10,88%, enquanto para os funcionários públicos 
representa 6,56%.  

                                            
7 Trabalho regulamentado é aquele regido pelas leis trabalhistas e que oferece aos trabalhadores todas as garantias da seguridade social, 
onde se inserem os empregados com carteira de trabalho assinada e os funcionários públicos. 
8 Trabalho não regulamentado é aquele no qual se incluem os empregados sem carteira de trabalho. 
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Até mesmo em municípios como Santana do Araguaia e São Félix do Xingu, tais tipos 
de trabalhadores superam a participação do funcionalismo público, mostrando o 
elevado grau de informalidade do mercado de trabalho da região.  

Em Redenção e Xinguara, a soma do trabalho familiar e para o autoconsumo 
representa, respectivamente, apenas 2,92% e 2,14% de todo o pessoal ocupado. 

10.4.2.4 POC por Níveis de Remuneração de Todos os Trabalhos 

Um contexto de elevada informalidade no mercado de trabalho, agregado a altos níveis 
de desocupação em municípios pólos - justamente aqueles de maior atração de 
população -, contribui para explicar os baixos níveis de remuneração que se fazem 
presentes nos municípios e no contexto regional analisados. 

Segundo a Figura 22 e a Tabela 42, em 2000 31,33% do pessoal ocupado da AII 
recebiam menos de um salário mínimo, como soma de todos os seus trabalhos. Os que 
recebiam menos do que dois salários mínimos, por sua vez, significavam 60,92% do 
pessoal ocupado na AII.  

 



 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
112 

Tabela 42: População Ocupada, por Classe de Rendimento (Salário Mínimo) de todos os trabalhos - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerais de N4 e N5 (2000) (Salário Mínimo) 

Territórios Selecionados Até 1 1 a 2 2 a 3 3 a 5 5 a 10 10 a 20 20 Sem renda Total 
Abel Figueiredo 35,30 31,06 10,38 7,53 6,92 2,72 1,58 4,56 100,00 
Água Azul do Norte 24,34 34,53 9,97 6,48 7,50 3,79 0,62 12,75 100,00 
Bannach 31,93 33,88 8,41 12,23 4,83 1,48 0,31 6,93 100,00 
Bom Jesus do Tocantins 42,09 31,34 5,39 6,35 3,20 1,73 0,72 9,12 100,00 
Brejo Grande do Araguaia 39,63 19,93 6,34 7,60 3,93 1,91 0,53 20,16 100,00 
Canaâ dos Carajás 26,57 32,71 8,45 8,71 5,88 1,96 1,36 14,38 100,00 
Conceição do Araguaia 39,51 25,35 8,34 6,41 5,83 2,84 1,43 10,30 100,00 
Cumaru do Norte 17,97 31,67 12,97 7,97 3,02 1,56 - 24,84 100,00 
Floresta do Araguaia 29,32 24,36 5,12 7,30 2,46 0,91 0,21 30,41 100,00 
Ourilândia do Norte 25,31 29,76 9,01 10,98 7,32 2,44 1,20 13,95 100,00 
Palestina do Pará 46,74 23,83 5,83 7,56 3,92 0,42 0,98 10,68 100,00 
Pau D'Arco 23,70 30,97 11,92 5,96 3,10 0,75 0,52 23,13 100,00 
Piçarra 30,42 37,66 6,95 7,53 6,63 2,48 0,58 7,72 100,00 
Redenção 30,73 30,28 11,29 12,22 7,02 2,96 1,79 3,72 100,00 
Rio Maria 33,52 32,94 9,54 11,33 5,27 2,51 1,36 3,54 100,00 
Santa Maria das Barreiras 27,49 27,20 8,61 7,02 3,90 1,12 0,75 23,90 100,00 
Santana do Araguaia 28,80 31,49 10,55 6,53 4,42 1,76 0,60 15,86 100,00 
São Domingos do Araguaia 40,38 27,67 7,86 6,81 5,42 2,80 0,49 8,56 100,00 
São Félix do Xingu 24,61 27,82 7,65 10,00 6,04 2,40 1,38 20,08 100,00 
São Geraldo do Araguaia 37,11 30,53 6,01 6,60 4,40 2,28 1,55 11,52 100,00 
São João do Araguaia 37,25 24,25 6,44 4,05 2,26 1,24 - 24,51 100,00 
Sapucaia 22,54 36,44 11,94 9,52 6,48 2,79 0,57 9,65 100,00 
Tucumã 26,44 26,99 9,14 14,07 8,20 3,55 1,67 9,96 100,00 
Xinguara 29,44 32,22 9,67 12,33 7,26 3,49 2,58 2,98 100,00 
Total da AII 31,33 29,59 8,88 9,16 5,78 2,51 1,26 11,50 100,00 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE. 

Salário mínimo de R$ 151,00.(2) Inclusive as pessoas que receberam apenas em benefícios. 
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31,33
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8,88

9,16

5,78
2,511,26

11,50

Até 1 > 1 a 2 > 2 a 3 > 3 a 5 > 5 a 10 > 10 a 20 > 20 Sem renda
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico. 2000. 

Figura 22: Distribuição da População Ocupada, segundo Níveis de Rendimentos (%) - Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2000). 

Quando se analisa esse dado por município, vê-se que os que recebiam menos de dois 
salários mínimos superam a metade; apenas em Cumaru do Norte esse percentual está 
abaixo (corresponde a 49,64%), ao passo que em Abel Figueiredo, Bannach, Bom Jesus 
do Tocantins, Palestina do Pará, Piçarra, Rio Maria, São Domingos do Araguaia e São 
Geraldo do Araguaia ultrapassa os 65,0%. 

Em contrapartida, nos percentuais das faixas de maior remuneração, no âmbito 
regional, apenas 9,55% dos trabalhadores ocupados recebiam níveis de remuneração 
superiores a cinco salários mínimos. Esse percentual decresce para apenas 3,77%, ao 
se considerar o grupo acima de 10 salários. 

Os maiores percentuais de remuneração mais elevada, entretanto, não se encontram 
nos municípios pólo ou mais populosos: acima de 5 salários mínimos estão em Tucumã 
(13,42%), Xinguara (13,33%) e Água Azul do Norte (11,91%). Em Redenção, atingiu 
11,77%. 

O que se destaca também é o peso significativo dos trabalhadores que não recebem 
remuneração monetária: 11,5% para toda a AII, o que mostra o grau de precarização do 
mercado de trabalho regional. Mais de 20% do pessoal ocupado não recebe pagamento 
em dinheiro em Brejo Grande do Araguaia, Cumaru do Norte, Santa Maria das 
Barreiras, São Félix do Xingu, São João do Araguaia e Floresta do Araguaia (neste 
último, são mais de 30,0 %. 

10.4.2.5 POC por Setores de Atividade Econômica 

De acordo com as informações disponibilizadas na Figura 23 e na Tabela 43, em 2000 o 
setor de atividade econômica de maior representatividade na geração de trabalho no 
contexto regional era o agropecuário, que superou os demais setores (45,69% do total 
dos trabalhadores ocupados). 
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Tabela 43: População Ocupada, por Setores de Atividade Econômica - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5(2000) 

Territórios 
Selecionados 

Setores de Atividade Econômica (1) 

Agropecuária Indústria Construção Comércio Serviços Adm. 
Pública Educação Saúde Serv. 

Doméstico 
Ativ.mal 

def. Total 

Abel Figueiredo 34,60 21,51 3,94 3,94 6,48 7,62 3,99 0,00 7,62 2,10 100,00 

Água Azul do Norte 66,76 3,28 2,02 8,88 5,74 3,62 3,16 1,03 2,74 2,78 100,00 

Bannach 60,28 3,58 7,24 7,17 3,20 7,55 4,44 0,39 3,97 2,18 100,00 

Bom Jesus do 
Tocantins 45,92 6,67 3,27 8,86 5,15 6,50 4,55 0,48 6,14 11,10 100,00 

Brejo Grande do 
Araguaia 56,47 3,70 3,47 5,42 6,87 12,37 6,68 - 4,58 0,50 100,00 

Canaâ dos Carajás 55.18 5,47 3,27 10,02 5,73 3,63 7,77 1,62 4,24 3,09 100,00 

Conceição do Araguaia 33,84 7,72 5,04 14,75 14,29 7,70 4,83 1,71 8,70 1,42 100,00 

Cumaru do Norte 66,04 4,95 1,98 4,84 5,83 6,04 4,06 0,68 3,23 2,40 100,00 

Floresta do Araguaia 59,25 10,60 3,02 8,14 6,77 2,37 4,34 1,42 3,04 1,04 100,00 

Ourilândia do Norte 51,66 5,63 6.52 10,69 9,87 4,83 3,22 1,17 5,81 0,57 100,00 

Palestina do Pará 57,42 5,64 2,99 5,83 7,37 8,54 4,48 1,87 4,71 1,12 100,00 

Pau D'Arco 65,93 5,49 4,32 4,18 5,35 4,41 4,79 1,83 3,57 0,19 100,00 

Piçarra 70,76 5,79 1,42 7,96 4,40 1,42 3,93 0,97 2,87 0,46 100,00 

Redenção 21,56 15,01 6,27 21,17 17,28 5,89 3,62 1,26 7,78 0,16 100,00 

Rio Maria 41,13 11,84 4,47 15,65 10,95 4,15 3,32 1,31 5,94 1,23 100,00 

Santa Maria das 
Barreiras 71,57 5,15 3,46 3,02 5,64 3,02 3,80 0,68 4,08 0,16 100,00 

Santana do Araguaia 46,17 7,90 4,96 14,69 9,28 3,88 3,80 1,45 6,96 0,89 100,00 

São Domingos do 
Araguaia 44,26 6,83 6,11 10,71 10,81 7,93 6,17 0,18 6,63 0,41 100,00 
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Territórios 
Selecionados 

Setores de Atividade Econômica (1) 

Agropecuária Indústria Construção Comércio Serviços Adm. 
Pública Educação Saúde Serv. 

Doméstico 
Ativ.mal 

def. Total 

São Félix do Xingu 56,77 6,63 4,07 12,39 8,80 2,39 1,87 0,59 4,37 2,11 100,00 

São Geraldo do 
Araguaia 56,70 6,00 2,93 11,58 6,37 4,88 6,30 0,69 4,10 0,46 100,00 

São João do Araguaia 65,33 5,61 3,95 4,40 5,12 6,47 4,46 0,51 2,80 1,37 100,00 

Sapucaia 33,46 6,41 5,40 11,43 4,76 7,49 4,76 1,52 7,17 5,75 100,00 

Tucumã 42,59 7,52 2,83 17,22 14,10 3,71 3,97 0,68 6,73 0,66 100,00 

Xinguara 28,54 8,16 5,30 25,78 12,44 4,85 4,91 1,60 7,80 0,62 100,00 

Total da AII 45,69 8,41 3,54 11,13 10,42 6,11 4,26 1,10 6,03 3,31 100,00 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico. 2000. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE 

(1) Subsetores: Agropecuária: agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca; Indústria: indústria de transformação, extrativa mineral e distribuição de 
eletricidade, gás e água; Comércio: de veículos automotores, alimentos, objetos pessoais e domésticos; Serviços: alojamento, alimentação, transporte, armazenagem, 
comunicação, financeiros, imobiliários, prestados às empresas e outros serviços coletivos, sociais e pessoais; Administração Pública: administração pública, defesa e 
seguridade social; Saúde: serviços de saúde e serviços sociais. 
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Agropecuária Indústria Construção

Comércio Serviços Adm. Pública

Educação e Saúde Sev. doméstico Ativ. mal def.
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico. 2000. 

Figura 23: Distribuição da População Ocupada, por Setor de Atividade Econômica (%) - Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2000). 

Essa maior participação se relaciona ao elevado grau de precarização do trabalho na 
agropecuária, já que são típicos desse setor os elevados níveis de informalidade e os 
baixos rendimentos, inerentes aos trabalhado temporário não registrado, ao trabalho 
familiar e às atividades de subsistência.  

Tal supremacia do setor agropecuário se mostrou mais elevada nos municípios com 
menor mercado de trabalho, assumindo proporções acima de 60,0% em Água Azul do 
Norte, Bannach, Cumaru do Norte, Pau D’Árco e São João do Araguaia. Em Piçarra e 
Santa Maria das Barreiras, superou os 70,0%. 

A menor participação da agropecuária se fez presente em Redenção (21,56%) e 
Xinguara (28,54%), onde os setores comercial e de serviços, juntos, são mais 
expressivos na geração de trabalho.  

São Félix do Xingu, que por sua vez é também pólo regional, mostrava um percentual 
significativo da agropecuária (56,77%) e em Santana do Araguaia, um dos municípios 
de maior mercado de trabalho, representou 46,17%. 

O setor industrial estava acima de 10,0% só em Redenção (15,01%), Abel Figueiredo 
(21,51%), Rio Maria (11,84%) e Floresta do Araguaia (10,60%).  

Ao ser analisada no contexto regional, a indústria absorvia só 8,41% do total da 
população ocupada da AII, patamar inferior aos setores de comércio e serviços que, 
isoladamente, atingiam 11,13% e 10,42%, respectivamente. 

Cabe destacar a importância dos trabalhadores domésticos, cuja participação, em nível 
regional, quase se iguala à dos funcionários públicos (6,03% e 6,11%, respectivamente). 

10.4.2.6 Empregados por Setores de Atividade Econômica  

As informações para 2000 e 2006, disponibilizadas pela RAIS e presentes na Tabela 44, 
permitem ter um painel mais atual do mercado de trabalho local e de suas alterações, 
embora focalizem apenas a dimensão formal desse mercado. Deve-se, frisar, portanto, 
que tais informações, embora contribuam para uma visão abrangente das 
transformações ocorridas, se mostram frágeis para a região em análise, que tem a 
informalidade nas relações de trabalho como a característica mais marcante dos 
mercados de trabalho local e regional.  
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Tabela 44: Estoque de Emprego, por Setores de Atividade Econômica - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2000 – 2006) 

Territórios 
Selecionados 

Ext. Mineral Indústria Construção Comércio Serviços Admin.Pública Agropecuária Total 
2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

Abel Figueiredo - - 224 267 - - 7 35 4 3 87 253 1 142 323 701 
Água Azul do Norte   35 490 - 2 5 19 1 3 82 201 142 522 265 1.237 
Bannach - - - 5 - - - 7 - - - 208 8 219 8 439 
Bom Jesus do Tocantins - - 29 45 6 - 7 76 4 71 283 392 18 172 347 756 
Brejo Grande do Araguaia - - - 1 - 21 6 11 1 9 381 309 16 79 404 430 
Canaâ dos Carajás - - 14 261 - 693 14 268 - 344 - 1.016 15 196 43 2.778 
Conceição do Araguaia - - 271 758 8 13 329 694 287 425 144 1.065 179 256 1.218 3.211 
Cumaru do Norte - - 43 32 - - 22 7 1 2 4 284 110 1.015 180 1.340 
Floresta do Araguaia - - 54 38 - 2 4 40 - 2 - 709 14 78 72 930 
Ourilândia do Norte - 55 51 130 - 691 32 80 20 100 387 623 41 142 531 1.821 
Palestina do Pará - 14 - 17 - - - 7 1 3 97 170 - 57 98 268 
Pau D'Arco - - 7 14 - 1 14 14 1 3 6 399 22 237 50 668 
Piçarra - - 23 64 - - 12 36 2 1 222 456 50 350 309 907 
Redenção - - 1.375 1.623 51 279 1.312 2.349 519 1.161 854 1.659 306 589 4.417 7.660 
Rio Maria - - 83 433 - - 41 185 36 72 457 520 33 397 650 1.607 
Santa Maria das Barreiras - - - - - - - 3 1 8 6 392 124 527 131 931 
Santana do Araguaia - 4 538 940 44 31 99 378 51 85 106 1.116 306 1.038 1.144 3.592 
São Domingos do 
Araguaia - - 28 17 62 - 40 73 - 6 50 719 2 70 182 885 

São Félix do Xingu 1 19 125 111 - 1 60 333 54 144 106 1.371 75 1.021 421 3.000 
São Geraldo do Araguaia - - 85 26 - 1 61 268 19 45 - 768 24 446 189 1.554 
São João do Araguaia - - - - - - 2 9 1 4 - - 13 70 16 83 
Sapucaia - - 40 16 - 11 - - - - 1 151 179 564 220 742 
Tucumã 11 47 229 552 - 156 137 499 45 217 341 900 5 81 768 2.452 
Xinguara - 45 518 1.365 43 21 224 1.042 113 292 333 976 795 1.121 2.071 4.862 

Total da AII 12 184 3.772 7.205 214 1.923 2.428 6.433 1.161 3.000 3.947 14.65
7 2.478 9.389 14.05

7 
42.85

4 

Fonte: MTE/RAIS. Elaboração: SEPOF/DIEPI/GEDE  
Indústria: Indústria de transformação e serviços industriais de utilidade pública. 

OBS: a ausência de dados não significa ausência de trabalhadores empregados, mas sim a ‘não disponibilização da informação 
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Além disso, para o ano 2000, há ausência de informações para diversos municípios e 
atividades, o que, em princípio, poderia significar a inexistência de empregados nesses 
locais e segmentos; mas como tais ausências se mostraram presentes até mesmo na 
administração pública, pode-se concluir que estariam vinculadas à não disponibilização 
de informações. 

Como primeiro aspecto a se destacar tem-se a expansão do emprego no período, que 
quase triplica na AII, elevando-se em 193,87%, principalmente graças aos impactos do 
acréscimo do emprego no setor agropecuário, que se eleva em 278,9% (o que amplia de 
17,63% para 21,91% sua participação na geração total de empregos na região) e na 
administração pública (271,35%). 

Esse aumento de emprego no setor agropecuário ocorreu em todos os municípios da AII, 
mas de forma diferenciada, com destaque para Abel Figueiredo, Cumaru do Norte, 
Santana do Araguaia e São Félix do Xingu.  

O emprego na administração pública também se eleva em todos os municípios onde tais 
informações foram disponibilizadas, tornando-se, em 2006, o setor de maior geração de 
emprego em 16 dos 24 municípios integrantes da AII, entre eles os municípios pólo de 
Conceição de Araguaia e São Félix do Xingu. No mais populoso, que é Redenção, o 
emprego público é também significativo, mas não é o de maior destaque, sendo 
superado pelo setor comercial; ainda assim, está acima do setor serviços e industrial 
(apesar de ser o município de maior emprego industrial da região).  

O setor industrial também contribuiu para a expansão do emprego na AII (91,01%), 
com realce em Água Azul do Norte, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Santana 
do Araguaia, Tucumã, São Félix do Xingu e Xinguara. Em alguns municípios houve 
retração no emprego industrial (Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, São Geraldo do 
Araguaia e Sapucaia).  

Na Figura 24 vê-se a expansão do emprego formal, no período 2000 - 2007, em 
Conceição do Araguaia, Redenção e São Félix do Xingu, para todos os setores de 
atividade econômica. Nota-se o caráter diferenciado desse crescimento, pois, embora 
nos três municípios os saldos tivessem sido expressivos para o setor público, o papel 
dos demais setores se mostra bem diferente. Em Conceição do Araguaia aparece mais o 
setor industrial; em Redenção, o comércio; e em São Félix do Xingu, a agropecuária. 
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Fonte: MTE / RAIS 

Figura 24: Crescimento do Emprego Formal, por Setor de Atividade Econômica (%) - Municípios Pólo 
da Área de Influência Indireta - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2000 – 2007). 

Na Figura 25, tem-se a distribuição do emprego em 2007, segundo os setores de 
atividade econômica da AII: sobressaem a administração pública (com 34,20%) e a 
agropecuária (21,91%).  Comércio e serviços, juntos, totalizam 21,01%, enquanto a 
indústria se responsabiliza por 16,81%. 
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Fonte: MTE / RAIS 

Figura 25: Distribuição do Emprego Formal, por Setor de Atividade Econômica (%) - Total da Área de 
Influência Indireta - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007) 
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10.4.2.7 Finanças Públicas 

O estudo das finanças públicas, aqui realizado, abrange receitas, despesas e 
informações sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, relativas aos 24 
municípios da AII do projeto, além de comparações com os principais municípios da 
mesorregião Sudeste Paraense (Marabá e Parauapebas) e com o próprio estado do Pará, 
no período 2002 - 2007. 

10.4.2.8 Receitas Municipais, Receita Própria e Receita de Transferências 

A Tabela 45 mostra as receitas totais (não-financeiras) referentes aos municípios em 
análise. 

Tabela 45: Receita Total Não-Financeira. Territórios Selecionados (em R$ milhões correntes) - Plano 
de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2002 a 2007)  

Territórios Selecionados 
Receita Total Não-Financeira 

Ano 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Abel Figueiredo 4,40 4,42 5,62 5,42 7,43 7,42 
Água Azul do Norte 8,92 9,44 10,58 11,85 18,00 18,20 
Bannach 4,53 4,17 3,89 6,18 5,99 6,31 
Bom Jesus do Tocantins 6,78 6,33 7,45 9,14 ND 11,28 
Brejo Grande do Araguaia 7,30 7,53 ND 8,34 ND ND 
Canaã dos Carajás 8,79 ND ND 38,14 40,23 57,33 
Conceição do Araguaia 17,33 16,16 17,30 20,27 24,51 24,29 
Cumaru do Norte 4,86 5,39 5,42 6,85 8,48 9,37 
Floresta do Araguaia 8,16 8,20 13,69 11,81 11,92 14,47 
Ourilândia do Norte 11,05 12,15 13,88 14,95 20,14 31,03 
Palestina do Pará 5,84 5,22 6,79 ND 8,14 8,40 
Pau D'Arco 4,73 4,32 4,84 5,99 7,91 8,82 
Piçarra 7,00 7,39 ND 9,31 10,97 12,77 
Redenção 30,74 33,28 36,58 39,41 46,00 55,48 
Rio Maria 5,90 7,03 11,91 10,37 11,14 0,00 
Santa Maria das Barreiras 6,99 6,56 6,38 9,85 12,65 13,77 
Santana do Araguaia 13,95 15,10 20,22 23,10 27,31 ND 
São Domingos do Araguaia 9,04 ND ND 11,53 13,30 17,52 
São Félix do Xingu 19,90 21,11 24,27 32,39 38,75 40,97 
São Geraldo do Araguaia 18,22 16,37 16,88 19,80 23,21 24,03 
São João do Araguaia 8,03 7,40 7,86 9,90 10,60 12,52 
Sapucaia 3,91 3,10 3,16 4,65 6,30 ND 
Tucumã 15,07 14,02 15,61 19,90 23,18 26,23 
Xinguara 16,68 17,26 19,30 22,41 26,52 33,40 
Total AII 248,12 231,95 251,62 351,54 402,70 433,62 
Total Pará 2.686,50 2.741,41 3.024,59 3.744,43 4.564,13 4.775,40 
Marabá 90,10 93,91 119,42 154,00 164,19 198,22 
Parauapebas 103,01 126,27 166,12 188,49 221,56 278,01 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 

Pelos dados apresentados, pode-se observar que a participação percentual das receitas 
totais para o conjunto dos municípios da AII, em relação ao estado do Pará, não 
apresentou modificação entre os anos de 2002 e 2007, significando, respectivamente, 
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9,2% e 9,1%. Cabe observar, ainda, que os municípios de Marabá e Parauapebas, 
principais pólos da mesorregião Sudeste Paraense - e situados fora da AII - em 
conjunto, somavam R$ 476 milhões em 2007, superando o total arrecadado na área de 
influência sob estudo, com R$ 433 milhões.  

Na AII, os municípios de maior arrecadação no fim do período foram, em 1º lugar, 
Canaã dos Carajás, com R$ 57 milhões, e, em 2º lugar, Redenção, com R$ 55 milhões. 
Verifica-se então que Redenção, o maior pólo microrregional da AII e que sempre 
ocupou a primeira colocação, foi superado por Canaã dos Carajás. Este município salta 
do 11º lugar, em 2002, para a liderança em 2007, tendo começado seu processo de 
expansão a partir de 2004, após a implantação da Mina do Sossego, da Vale. 

A receita total é composta pela soma das receitas próprias e das receitas obtidas por 
meio das transferências governamentais. Quanto mais significativa é a participação das 
receitas próprias, maior é o indicativo de que a Prefeitura tem condições mais favoráveis 
para dinamizar e diversificar seus investimentos. 

A Tabela 46 contém as receitas próprias arrecadadas nos municípios de interesse, nos 
anos de 2002 a 2007. 

Tabela 46: Valor de Arrecadação das Receitas Próprias (em R$ milhões correntes). Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2002 a 2007)  

Territórios Selecionados 

Receita Própria 

Ano 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Abel Figueiredo 0,14 0,17 0,19 0,29 0,46 0,29 

Água Azul do Norte 0,24 0,32 0,43 0,59 1,23 2,13 

Bannach 0,21 0,17 0,14 0,20 0,23 0,20 

Bom Jesus do Tocantins 0,79 0,66 0,80 0,45 ND 0,42 

Brejo Grande do Araguaia 0,21 0,24 ND 0,11 ND ND 

Canaã dos Carajás 2,36 ND ND 18,11 13,25 13,69 

Conceição do Araguaia 1,14 0,51 0,42 0,89 0,95 0,94 

Cumaru do Norte 0,22 0,37 0,22 0,23 0,12 0,36 

Floresta do Araguaia 0,27 0,17 0,61 0,12 0,47 0,46 

Ourilândia do Norte 0,56 0,88 1,16 1,77 3,07 14,06 

Palestina do Pará 0,23 0,15 0,46 ND 0,42 0,28 

Pau D'Arco 0,08 0,06 0,10 0,27 0,37 0,31 

Piçarra 0,16 0,14 ND 0,33 0,22 0,43 

Redenção 4,35 4,84 5,11 3,83 5,39 4,80 

Rio Maria 0,27 0,36 1,01 0,65 0,86 ND 

Santa Maria das Barreiras 0,24 0,17 0,20 0,34 0,27 0,27 

Santana do Araguaia 0,82 0,96 1,11 1,50 1,41 ND 

São Domingos do Araguaia 0,24 ND ND 0,35 0,30 0,51 

São Félix do Xingu 1,26 1,21 1,26 3,93 2,33 2,16 
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Territórios Selecionados 

Receita Própria 

Ano 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

São Geraldo do Araguaia 0,95 0,58 0,53 0,68 0,89 1,73 

São João do Araguaia 0,08 0,23 0,18 0,38 0,18 0,23 

Sapucaia 0,14 0,06 0,11 0,07 0,26 ND 

Tucumã 1,84 2,23 2,55 2,91 3,83 4,61 

Xinguara 0,86 0,98 1,10 1,93 1,89 3,39 

Total AII 17,65 15,49 17,69 39,92 38,38 51,27 

Total Pará 449,16 451,84 526,80 628,29 722,72 833,06 

Marabá 10,73 15,06 22,84 34,84 35,87 31,13 

Parauapebas 18,39 28,75 40,35 43,13 54,93 87,14 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Obs: ND = não disponível. 

Além das lacunas representadas pela não-disponibilidade de alguns dados 
(identificados pelas iniciais ND), cabe ressaltar o grande salto ocorrido na geração de 
receitas próprias no município de Canaã dos Carajás que, em 2005, assume o montante 
de R$ 18,1 milhões, estabilizando-se em R$ 13 milhões nos anos de 2006 e 2007. Essa 
mudança reflete também os resultados da implantação do Projeto Sossego, da Vale. 

No entanto, o município que ocupa a primeira colocação na geração própria de receitas 
em 2007 é Ourilândia do Norte, com R$ 14,06 milhões - estando Canaã dos Carajás em 
segundo lugar, o que pode ser explicado pelos investimentos direcionados pela Vale 
para o Projeto Onça Puma (níquel), previsto para entrar em operação em 2010. 
Redenção ocupa a terceira posição, com valor menos significativo: R$ 4,80 milhões. 

Ao serem, por sua vez, agregadas as variações de receita própria de Canaã dos Carajás 
e Ourilândia do Norte, elas chegam a representar 73,9% de todo o acréscimo ocorrido 
nas receitas próprias da AII, no período 2002 a 2007. 

Cumpre, ainda, destacar a preponderância das receitas próprias dos municípios de 
Marabá e, especialmente, Parauapebas, situados fora da AII e pólos econômicos da 
mesorregião Sudeste Paraense. De qualquer forma, o conjunto da AII apresentou um 
salto expressivo entre 2002 e 2007, quando passou de R$ R$ 17 milhões para R$ 51 
milhões, ampliando de 3,9% para 6,2 % sua participação no total das receitas próprias 
geradas em todo o Estado. 

A Tabela 47 permite visualizar os percentuais de receitas próprias arrecadadas nos 
municípios de interesse, em relação às respectivas receitas totais, nos anos de 2002 a 
2007. 
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Tabela 47: Participação da Receita Própria sobre a Receita Total Territórios Selecionados (% da 
Receita Total) - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2002 a 2007) (% da Receita 

Total) 

Territórios Selecionados 

Receita Própria (%) 

Ano 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Abel Figueiredo 3,11 3,77 3,32 5,38 6,15 3,96 

Água Azul do Norte 2,69 3,44 4,02 5,02 6,82 11,71 

Bannach 4,58 4,13 3,47 3,20 3,84 3,22 

Bom Jesus do Tocantins 11,67 10,37 10,67 4,91 ND 3,71 

Brejo Grande do Araguaia 2,91 3,24 ND 1,31 ND ND 

Canaã dos Carajás 26,88 ND ND 47,47 32,92 23,87 

Conceição do Araguaia 6,59 3,16 2,44 4,40 3,88 3,88 

Cumaru do Norte 4,47 6,94 4,03 3,35 1,40 3,81 

Floresta do Araguaia 3,27 2,12 4,49 1,02 3,96 3,15 

Ourilândia do Norte 5,04 7,24 8,34 11,86 15,25 45,32 

Palestina do Pará 3,87 2,93 6,84 ND 5,22 3,37 

Pau D'Arco 1,76 1,38 2,14 4,59 4,69 3,56 

Piçarra 2,26 1,94 ND 3,55 1,98 3,39 

Redenção 14,14 14,55 13,97 9,71 11,72 8,65 

Rio Maria 4,63 5,18 8,52 6,31 7,68 ND 

Santa Maria das Barreiras 3,47 2,66 3,15 3,50 2,14 1,97 

Santana do Araguaia 5,87 6,38 5,48 6,49 5,18 ND 

São Domingos do Araguaia 2,67 ND ND 3,03 2,22 2,94 

São Félix do Xingu 6,31 5,74 5,20 12,12 6,01 5,26 

São Geraldo do Araguaia 5,19 3,55 3,17 3,41 3,83 7,18 

São João do Araguaia 1,05 3,09 2,28 3,82 1,67 1,80 

Sapucaia 3,67 1,97 3,46 1,41 4,14 ND 

Tucumã 12,22 15,92 16,31 14,62 16,50 17,56 

Xinguara 5,13 5,68 5,71 8,59 7,11 10,15 

Total AII 7,11 6,68 7,03 11,36 9,53 11,82 

Total Pará 16,72 16,48 17,42 16,78 15,83 17,44 

Marabá 11,91 16,04 19,12 22,62 21,85 15,70 

Parauapebas 17,86 22,77 24,29 22,88 24,79 31,35 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 

Tomando por base de comparação o estado do Pará, em que a participação das receitas 
próprias oscilou entre 15,83% (2006) e 17,44% (2007), cabem referências para os 
municípios de Canaã dos Carajás - que desde 2002 se posiciona acima do valor 
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estadual -, Ourilândia do Norte – que dá um salto em 2007, assumindo o maior 
percentual de receita própria, com quase o dobro da média estadual - e Redenção, que 
perde posição, caindo da 2ª posição, em 2002, para a 6ª posição, em 2007, quando 
atinge um patamar de 8,65%. Ressalta-se também o acréscimo ocorrido em Água Azul 
do Norte, que de apenas 2,69% de receita própria, em 2002, salta para 11,71% em 
2007.  

Fora da AII, destaca-se a evolução mais consistente do município de Parauapebas, sede 
do Projeto Grande Carajás. 

Como pode ser visualizado na Figura 26 a grande maioria dos municípios da AII se 
encontra, atualmente, bem abaixo da média estadual  - e da própria região - de geração 
própria de receitas.  

Ao serem comparados com a média estadual, apenas dois municípios superam esse 
patamar nos dois últimos anos da série (2006 e 2007): Canaã dos Carajás e Tucumã. 
Ourilândia do Norte conseguiu superar a média estadual apenas em 2007, e mais do 
que dobrando aquela média. 

Em relação à média da AII, quatro municípios superam esse patamar em 2006 
(Tucumã, Redenção, Ourilândia do Norte e Canaã dos Carajás). Apenas três, porém, se 
mostram superiores em 2007: Tucumã, Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte. 
Redenção cai de posição e Água Azul do Norte quase se iguala à média regional. 

Dos 20 municípios para os quais se tem essa informação para 2007, 12 (60%) estão em 
patamar de geração de receitas próprias inferior a 5,0%.  
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Figura 26: Participação das Receitas Próprias nas Receitas Totais (%) - Territórios Selecionados - Plano 

de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2006 e 2007) 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Entre os impostos arrecadados pelas Prefeituras da AII, no contexto das Receitas 
Próprias no ano de 2007, destaca-se o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza), conforme se visualiza na Tabela 48.  
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Tabela 48: Participação do ISSQN sobre a Receita Própria (%)(R$ Milhões Correntes) - Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007) (R$ milhões correntes) 

Territórios  Selecionados Receitas Próprias Receita ISSQN ISSQN (%) 

Abel Figueiredo 0,29 0,04 13,8 

Água Azul do Norte 2,13 1,72 80,7 

Bannach 0,20 0,04 20,0 

Bom Jesus do Tocantins 0,42 0,13 30,9 

Brejo Grande do Araguaia ND ND ND 

Canaã dos Carajás 13,69 12,39 90,5 

Conceição do Araguaia 0,94 0,31 32,9 

Cumaru do Norte 0,36 0,17 47,2 

Floresta do Araguaia 0,46 0,13 28,2 

Ourilândia do Norte 14,06 12,56 89,3 

Palestina do Pará 0,28 0,05 17,8 

Pau D'Arco 0,31 0,09 29,0 

Piçarra 0,43 0,18 41,8 

Redenção 4,80 2,01 41,8 

Rio Maria ND ND ND 

Santa Maria das Barreiras 0,27 0,14 51,8 

Santana do Araguaia ND ND ND 

São Domingos do Araguaia 0,51 0,11 21,5 

São Félix do Xingu 2,16 1,06 49,1 

São Geraldo do Araguaia 1,73 0,31 17,9 

São João do Araguaia 0,23 0,07 30,4 

Sapucaia ND ND ND 

Tucumã 4,61 0,86 18,6 

Xinguara 3,39 1,05 30,9 

Total AII 51,27 33,40 65,1 

Total Pará 833,06 385,22 46,2 

Marabá 31,13 17,29 55,5 

Parauapebas 87,14 76,22 87,4 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 

Os dados anteriores mostram a participação expressiva do ISSQN nas Receitas Próprias 
nos municípios de Canaã dos Carajás (90,5%) e Ourilândia do Norte (89,3%), 
influenciando o desempenho da AII (65,1%), onde tais percentuais superam o do estado 
do Pará (46,2%). 

Não há dúvidas quanto à dependência dos municípios mais frágeis economicamente em 
relação às receitas obtidas por meio de transferências de recursos governamentais para 
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que possam responder às demandas de suas comunidades. A Tabela 49 relaciona, para 
2007, as receitas totais, as receitas de transferências e os percentuais destas últimas 
em relação às primeiras. Para quatro municípios, tais informações não se encontram 
disponíveis. 

Tabela 49: Participação (%) das Receitas de Transferência Sobre a Receita Total (R$ milhões 
correntes) - Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007)  

Territórios 
Selecionados 

Receita Total Receita de 
Transferências 

Receita de 
Transferências 

(%) 

Abel Figueiredo 7,42 7,13 96,1 

Água Azul do Norte 18,20 16,07 88,3 

Bannach 6,31 6,11 96,8 

Bom Jesus do Tocantins 11,28 10,86 96,3 

Brejo Grande do Araguaia ND ND ND 

Canaã dos Carajás 57,33 43,65 76,1 

Conceição do Araguaia 24,29 23,35 96,1 

Cumaru do Norte 9,37 9,01 96,1 

Floresta do Araguaia 14,47 14,02 96,9 

Ourilândia do Norte 31,03 16,97 54,7 

Palestina do Pará 8,40 8,12 96,6 

Pau D'Arco 8,82 8,51 96,4 

Piçarra 12,77 12,34 96,6 

Redenção 55,48 50,68 91,3 

Rio Maria ND ND ND 

Santa Maria das Barreiras 13,77 13,49 97,9 

Santana do Araguaia ND ND ND 

São Domingos do Araguaia 17,52 17,00 97,0 

São Félix do Xingu 40,97 38,81 94,7 

São Geraldo do Araguaia 24,03 22,30 92,8 

São João do Araguaia 12,52 12,30 98,2 

Sapucaia ND ND ND 

Tucumã 26,23 21,62 82,4 

Xinguara 33,40 30,01 89,8 

Total AII 433,62 382,35 88,2 

Total Pará 4.775,40 3.942,34 82,5 

Marabá 198,22 167,09 84,3 

Parauapebas 278,01 190,86 68,6 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 

Seguindo os padrões estaduais, a maior parte dos municípios da AII confirma a 
expressiva dependência em relação às receitas de transferências: dos 20 municípios 
para os quais existem informações disponíveis, 17 apresentam percentuais maiores do 
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que a média estadual, já elevada (82,5%). Apenas dois municípios apresentam 
percentuais menores: Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte, onde as arrecadações 
do ISSQN se mostram responsáveis por essa diferença. O dado de Tucumã é 
praticamente igual ao do Estado. 

Além disso, 15 municípios têm percentuais superiores a 90,0%, situação em que o grau 
de dependência das receitas de transferência é preocupante. 

Entre as Transferências Governamentais, destacam-se como as principais o Fundo de 
Participação Municipal – FPM (de origem federal), o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS (de origem estadual) e o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF (de 
origem federal). Essas três fontes foram responsáveis, no estado do Pará, no ano de 
2007, por 75,8% do total das citadas transferências, enquanto que, na AII, o percentual 
foi de 80,7%.  

A Tabela 50 apresenta, em números absolutos, os três itens referidos (FPM, ICMS e 
FUNDEF) no contexto das transferências governamentais, para os espaços territoriais 
de interesse em 2007. 

Tabela 50: Principais Transferências - Territórios Selecionados (R$ milhões correntes) - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007)  

Territórios 
Selecionados 

Principais Transferências Governamentais 
 

Total FPM ICMS FUNDEF Outros 

Abel Figueiredo 7,13 3,17 1,53 1,72 0,71 

Água Azul do Norte 16,07 7,75 4,59 1,71 2,02 

Bannach 6,11 3,17 1,81 1,12 0,01 

Bom Jesus do Tocantins 10,86 6,79 1,80 1,38 0,89 

Brejo Grande do Araguaia ND ND ND ND ND 

Canaã dos Carajás 43,65 5,28 13,83 5,34 19,20 

Conceição do Araguaia 23,35 9,06 3,74 4,28 6,27 

Cumaru do Norte 9,01 3,19 3,33 2,38 0,11 

Floresta do Araguaia 14,02 5,28 2,07 4,62 2,05 

Ourilândia do Norte 16,97 6,81 2,43 4,44 3,29 

Palestina do Pará 8,12 3,17 1,26 2,61 1,08 

Pau D'Arco 8,51 3,19 1,53 2,12 1,67 

Piçarra 12,34 5,28 2,26 3,90 0,90 

Redenção 50,68 13,73 8,66 15,25 13,04 

Rio Maria ND ND ND ND ND 

Santa Maria das Barreiras 13,49 5,27 3,24 3,32 1,66 

Santana do Araguaia ND ND ND ND ND 

São Domingos do Araguaia 17,00 7,39 1,89 5,96 1,76 

São Félix do Xingu 38,81 9,75 9,20 13,70 6,16 
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Territórios 
Selecionados 

Principais Transferências Governamentais 
 

Total FPM ICMS FUNDEF Outros 

São Geraldo do Araguaia 22,30 6,98 3,02 7,79 4,51 

São João do Araguaia 12,30 5,84 1,35 4,53 0,58 

Sapucaia ND ND ND ND ND 

Tucumã 21,62 7,76 3,78 6,45 3,63 

Xinguara 30,01 10,67 6,22 8,55 4,57 

Total AII 382,35 129,60 77,63 101,24 73,88 

Total Pará 3.942,34 1.222,79 784,55 982,08 952,92 

Marabá 167,09 39,22 48,90 48,90 30,07 

Parauapebas 190,86 15,85 84,12 28,60 62,29 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 

A Tabela 50 anterior serve como base para a Tabela 51 e para a Figura 27, que trazem a 
participação percentual das principais transferências no total das Transferências 
Governamentais, o que possibilita uma interpretação mais adequada da participação de 
cada item, com a devida comparação por território.  

Tabela 51: Participação das Principais Transferências (%) - Territórios Selecionados - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007) 

Territórios 
Selecionados 

Principais Transferências Governamentais (%) 

Total FPM ICMS FUNDEF Outros 

Abel Figueiredo 100,0 44,4 21,4 24,1 10,1 

Água Azul do Norte 100,0 48,2 28,5 10,6 12,7 

Bannach 100,0 51,9 29,6 18,3 0,2 

Bom Jesus do Tocantins 100,0 62,5 16,6 12,7 8,2 

Brejo Grande do Araguaia ND ND ND ND ND 

Canaã dos Carajás 100,0 12,1 31,7 12,2 44,0 

Conceição do Araguaia 100,0 38,8 16,0 18,3 26,9 

Cumaru do Norte 100,0 35,4 36,9 26,4 1,3 

Floresta do Araguaia 100,0 37,1 14,7 32,9 15,3 

Ourilândia do Norte 100,0 40,1 14,3 26,1 19,5 

Palestina do Pará 100,0 39,0 15,5 32,1 13,4 

Pau D'Arco 100,0 37,4 17,9 24,9 19,8 

Piçarra 100,0 42,8 18,3 31,6 7,3 

Redenção 100,0 27,1 17,1 30,1 25,7 

Rio Maria ND ND ND ND ND 

Santa Maria das Barreiras 100,0 39,0 24,0 24,6 12,4 
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Territórios 
Selecionados 

Principais Transferências Governamentais (%) 

Total FPM ICMS FUNDEF Outros 

Santana do Araguaia ND ND ND ND ND 

São Domingos do Araguaia 100,0 43,4 11,1 35,0 10,5 

São Félix do Xingu 100,0 25,1 23,7 35,3 15,9 

São Geraldo do Araguaia 100,0 31,3 13,5 34,9 20,3 

São João do Araguaia 100,0 47,4 10,9 36,8 4,9 

Sapucaia ND ND ND ND ND 

Tucumã 100,0 35,8 17,4 29,8 17,0 

Xinguara 100,0 35,5 20,7 28,4 15,4 

Total AII 100,0 33,9 20,3 26,4 19,4 

Total Pará 100,0 31,0 19,9 24,9 24,2 

Marabá 100,0 23,4 29,2 29,2 18,2 

Parauapebas 100,0 8,3 44,0 15,0 32,7 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 

Pode-se observar que a AII supera, em termos relativos, a contribuição estadual do FPM 
(33,9% e 31,0%, respectivamente) e do FUNDEF (26,4% e 24,9%), quase se igualando 
na do ICMS (20,3% a 19,9%).  

A expectativa em relação ao FPM confirma a maior dependência de municípios mais 
carentes, pois apenas três apresentam percentuais inferiores aos dos patamares de 
referência comparativa citados, quais sejam: Canaã dos Carajás (12,1%), Redenção 
(27,1%) e São Félix do Xingu (25,1%), municípios que apresentam situações mais 
favoráveis, em termos de desenvolvimento econômico. 
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Figura 27: Participação das Principais Transferências (%) - Territórios Selecionados - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

10.4.2.9 Despesas Municipais, Despesas por Função e Despesas com Pessoal 

As despesas foram aqui analisadas sob a ótica dos dispêndios por função, visando a 
caracterizar a natureza dos gastos por setores e destacando-se Educação e Saúde, por 
ser objeto de monitoramento da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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A Tabela 52 permite conhecer as despesas totais no período 2002 a 2007, em valores 
correntes. 

Tabela 52: Despesas Correntes Territórios Selecionados (R$ milhões correntes)- Plano de Expansão 
dos Corpos Minerais de N4 e N5 - (2002 a 2007) (R$ milhões correntes) 

Territórios Selecionados 
Despesas Totais 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Abel Figueiredo 4,16 3,61 4,92 5,36 7,64 7,65 
Água Azul do Norte 9,53 9,16 9,83 12,92 18,00 18,70 
Bannach 4,52 4,13 4,77 6,12 5,65 6,38 
Bom Jesus do Tocantins 6,77 6,07 ND 9,25 ND 8,72 
Brejo Grande do Araguaia 7,22 7,71 ND 8,47 ND ND 
Canaã dos Carajás 8,96 ND ND 43,04 45,09 63,86 
Conceição do Araguaia 13,31 16,93 17,58 21,57 24,66 24,65 
Cumaru do Norte 4,87 5,13 5,80 6,58 8,57 10,26 
Floresta do Araguaia 9,34 6,89 13,79 7,90 12,60 16,67 
Ourilândia do Norte 11,02 11,97 13,35 16,00 19,47 30,62 
Palestina do Pará 5,91 5,28 7,05 ND 8,50 8,57 
Pau D'Arco 4,70 4,70 4,20 6,51 7,98 9,16 
Piçarra 6,57 6,12 ND 9,26 11,41 13,02 
Redenção 28,21 31,38 34,18 39,13 45,04 54,57 
Rio Maria 7,37 7,19 10,63 11,07 10,90 ND 
Santa Maria das Barreiras 6,95 6,36 6,48 10,91 12,49 13,95 
Santana do Araguaia 14,27 15,12 18,66 23,12 26,70 ND 
São Domingos do Araguaia 9,16 ND ND 11,39 12,76 16,89 
São Félix do Xingu 20,68 20,43 24,18 32,07 38,93 41,83 
São Geraldo do Araguaia 16,77 15,88 16,93 19,95 24,38 24,31 
São João do Araguaia 7,91 7,15 7,98 10,54 10,46 13,43 
Sapucaia 4,51 4,25 4,83 5,80 6,48 ND 
Tucumã 13,89 13,75 15,73 19,17 21,15 24,14 
Xinguara 16,96 18,64 16,53 22,76 26,38 32,32 
Total AII 243,57 227,86 237,43 358,89 405,22 439,70 
Total Pará 2.653,45 2.799,36 3.068,43 3.707,15 2.621,56 4.921,01 
Marabá 83,03 100,85 121,98 154,72 159,73 207,50 
Parauapebas 103,29 125,22 172,28 183,70 213,94 304,46 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 

Pelos dados apresentados na Tabela 52, pode-se observar que a participação percentual 
das despesas totais para o conjunto dos municípios da AII, frente às despesas totais do 
estado do Pará, não apresentou modificação marcante entre os anos de 2002 e 2007, 
significando, respectivamente, 9,2% e 8,9%. 

Os municípios de Marabá e Parauapebas, principais pólos da mesorregião Sudeste 
Paraense, e situados fora da AII, em conjunto somavam R$ 512 milhões em 2007, 
superando o total arrecadado na AII, de R$ 440 milhões. Os municípios com as maiores 
despesas no fim do período foram Canaã dos Carajás, com R$ 63,8 milhões, e 
Redenção, com R$ 54,5 milhões. 
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Ao ser avaliada a intensidade dos acréscimos nas despesas correntes, ocorridos no total 
das despesas nos oito municípios da AII onde tais despesas se mostraram mais 
elevadas em 2007 (Figura 28) pode-se perceber que ela foi mais intensa em Canaã dos 
Carajás, com um salto a partir de 2004; também foi forte nos municípios de Redenção e 
São Félix do Xingu. 
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Figura 28: Evolução das Despesas Correntes nos Municípios de Maior Valor Total das Despesas - 
Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007). 

Tomando como foco as funções Educação e Saúde separadamente, para o ano de 2007, 
em relação às despesas totais, a Tabela 53 mostra o desempenho dos municípios 
analisados. 
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Tabela 53: Despesas com Educação e Saúde (R$ Milhões Correntes) - Territórios Selecionados - Plano 
de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007) (R$ milhões correntes) 

Territórios Selecionados 

Despesa 
Total 

Despesa com 
Educação Despesa com Saúde 

R$ 
milhões 

R$ 
milhões % R$ 

Milhões % 

Abel Figueiredo 7,65 2,19 28,6 1,84 24,0 
Água Azul do Norte 18,70 5,47 29,5 4,42 23,6 
Bannach 6,38 1,73 27,1 1,07 16,8 
Bom Jesus do Tocantins 8,72 2,21 25,3 4,01 45,9 
Brejo Grande do Araguaia ND ND ND ND ND 
Canaã dos Carajás 63,86 13,53 21,2 10,71 16,8 
Conceição do Araguaia 24,65 6,60 26,8 7,25 29,4 
Cumaru do Norte 10,26 4,08 39,7 2,07 20,1 
Floresta do Araguaia 16,67 5,97 35,8 2,94 17,6 
Ourilândia do Norte 30,62 9,73 31,8 5,50 17,9 
Palestina do Pará 8,57 2,74 31,9 1,76 20,5 
Pau D'Arco 9,16 2,74 29,9 2,33 25,4 
Piçarra 13,02 5,07 38,9 2,35 18,0 
Redenção 54,57 22,60 41,4 12,52 22,9 
Rio Maria ND ND ND ND ND 
Santa Maria das Barreiras 13,95 4,75 34,0 2,64 18,9 
Santana do Araguaia ND ND ND ND ND 
São Domingos do Araguaia 16,89 6,50 38,4 3,63 21,4 
São Félix do Xingu 41,83 15,37 36,7 9,55 22,8 
São Geraldo do Araguaia 24,31 10,42 42,8 5,18 21,3 
São João do Araguaia 13,43 4,66 34,7 3,16 23,5 
Sapucaia ND ND ND ND ND 
Tucumã 24,14 8,00 33,1 5,15 21,3 
Xinguara 32,32 11,17 34,5 7,58 23,4 
Total AII 439,70 145,52 33,1 95,66 21,7 
Total Pará 4.921,01 1.505,12 30,6 1.145,62 23,2 
Marabá 207,50 68,84 33,1 38,66 18,6 
Parauapebas 304,46 67,79 22,2 39,50 12,9 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 

Uma primeira observação sobre os dados da tabela anterior revela que a despesa total 
da AII representa 8,9% das despesas totais do estado do Pará. Na função Educação, 
esse percentual sobe para 9,7% e, na Saúde, cai para 8,3%.  

Quando se compara a AII com os dois principais municípios da mesorregião Sudeste 
Paraense, Marabá e Parauapebas, constata-se que a despesa total da AII foi inferior (R$ 
439 milhões) à da soma dos dois municípios (R$ 512 milhões). Já nos quesitos 
Educação e Saúde, os comportamentos foram diferentes: na função Educação, o gasto 
total na AII atingiu R$ 145 milhões, contra R$ 136 milhões dos dois municípios. Na 
Saúde, o gasto total na área de influência somou R$ 95 milhões, contra R$ 78 milhões 
de Parauapebas e Marabá. 

Em termos percentuais, na AII, os maiores destaques em dispêndios com Educação 
foram os municípios de São Geraldo do Araguaia (42,8%), Redenção (41,4%) e Cumaru 
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do Norte (39,7%), contra uma média de 33,1% da área de influência como um todo. Já 
na função Saúde, o maior destaque foi Bom Jesus do Tocantins, com 45,9%, 
comparado com a média de 21,7% na AII.  

Saliente-se que, 54,8% das despesas totais da área de influência em 2007 abrangeram 
os gastos com Educação e Saúde, o que se justifica por serem as duas funções mais 
vinculadas às obrigações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além das 
Despesas com Pessoal.  

Os gastos com infraestrutura, notadamente com Saneamento e Transporte, além de 
Habitação, ficam dependentes da geração de receitas próprias, não são vinculadas às 
transferências, ou do estabelecimento de convênios. Por essa razão, os gastos com os 
três itens citados ficam mais restritos, na maioria dos municípios. 

A Tabela 54 e Figura 29 destacam, para 18 municípios da AII, o total da região e o total 
do estado do Pará, os percentuais das despesas totais realizadas em 2007, referentes a 
saneamento, transporte e habitação. Em Brejo Grande, Rio Maria, Santana do Araguaia 
e Sapucaia tais informações não estavam disponíveis. Em Bom Jesus do Tocantins e 
Bannach, essas despesas foram inexistentes.  

Tabela 54: Participação das Despesas com Saneamento, Transporte e Habitação (%) - Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007) 

Territórios 
Selecionados 

% de Despesas 

Saneamento Transporte Habitação Saneamento+ 
Transporte + Habitação 

Abel Figueiredo 2,6 4,1 0,0 6,7 

Água Azul do Norte 0,0 6,6 0,0 6,6 

Bannach 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bom Jesus do Tocantins 0,0 0,0 0,0 0,0 

Brejo Grande do Araguaia ND ND ND ND 

Canaã dos Carajás 3,5 2,0 0,0 5,5 

Conceição do Araguaia 0,0 2,0 0,0 2,0 

Cumaru do Norte 0,0 6,6 0,0 6,6 

Floresta do Araguaia 12,5 3,1 0,0 15,5 

Ourilândia do Norte 1,9 15,1 1,2 18,2 

Palestina do Pará 0,8 7,8 0,0 8,6 

Pau D'Arco 0,3 11,6 1,1 13,0 

Piçarra 0,1 1,8 0,0 1,9 

Redenção 1,5 8,4 0,0 9,9 

Rio Maria ND ND ND ND 

Santa Maria das Barreiras 6,5 4,4 0,0 10,9 

Santana do Araguaia ND ND ND ND 

São Domingos do Araguaia 0,0 4,8 0,5 5,3 

São Félix do Xingu 0,3 5,6 0,0 5,8 

São Geraldo do Araguaia 0,0 15,8 0,0 15,8 

São João do Araguaia 0,1 10,2 0,0 10,3 

Sapucaia ND ND ND ND 
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Territórios 
Selecionados 

% de Despesas 

Saneamento Transporte Habitação Saneamento+ 
Transporte + Habitação 

Tucumã 0,0 5,2 0,0 5,2 

Xinguara 2,8 3,9 0,0 6,6 

Total AII 1,8 6,2 2,8 10,8 
Total Pará 2,5 2,3 0,1 4,9 
Marabá 1,2 1,3 0,3 2,8 
Parauapebas 5,9 6,3 0,0 12,2 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional.  

Figura 29: Participação das Despesas com Saneamento, Transporte e Habitação (%) -  Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007) 
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Pode-se verificar que, no estado do Pará, a soma dos gastos nos três itens referidos 
alcançou apenas 4,9% em 2007, em relação às despesas funcionais totais. Em Marabá 
e Parauapebas os comportamentos foram distintos, pois no primeiro aqueles gastos 
corresponderam a somente 2,8% e no último, atingiram 12,2%, com peso de 
saneamento e transporte. Isso pode ser justificado pelo fato de o município estar 
sofrendo pressões de demanda, em função da atração de contingentes populacionais 
significativos ao longo dos últimos anos, por sediar o Projeto Grande Carajás. Já na AII, 
os gastos alcançaram 10,8%, principalmente graças à função transporte. 

A função Habitação foi praticamente inexistente, com recursos alocados apenas em três 
municípios, mesmo assim com baixos percentuais: 1,2% em Ourilândia do Norte, 1,1% 
em Pau D’Arco e 0,5% em São Domingos do Araguaia. 

As Despesas com Pessoal não devem ultrapassar 60,0% da Receita Corrente Líquida 
(RCL), como preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal para municípios. Para o ano de 
2007, último para o qual existem dados disponíveis, a Tabela 55 apresenta os valores 
brutos e o coeficiente entre a Despesa de Pessoal e a Receita Corrente Líquida, ambos 
em valores correntes. 

Tabela 55: Despesas com Pessoal e Receita Corrente Líquida (R$ Milhões Correntes) - Territórios 
Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2007)  

Territórios 
Selecionados 

Receita Corrente 
Líquida (RCL) 

Despesa com 
Pessoal (DCP) 

DCP/RCL (%) 

Abel Figueiredo 7,10 3,33 47,0 

Água Azul do Norte 18,15 6,14 33,8 

Bannach 6,31 2,85 45,2 

Bom Jesus do Tocantins 11,08 2,86 25,8 

Brejo Grande do Araguaia ND ND ND 

Canaã dos Carajás 57,09 20,14 35,3 

Conceição do Araguaia 23,00 11,71 50,9 

Cumaru do Norte 9,38 4,24 45,2 

Floresta do Araguaia 13,32 7,98 59,9 

Ourilândia do Norte 30,28 12,67 41,8 

Palestina do Pará 8,22 2,87 35,0 

Pau D'Arco 8,53 4,43 52,0 

Piçarra 12,44 6,76 54,4 

Redenção 51,10 23,36 45,7 

Rio Maria ND ND ND 

Santa Maria das Barreiras 12,72 5,40 42,5 

Santana do Araguaia ND ND ND 

São Domingos do Araguaia 17,30 8,71 50,3 

São Félix do Xingu 39,24 20,57 52,4 

São Geraldo do Araguaia 23,28 12,14 52,1 

São João do Araguaia 12,38 5,49 44,3 
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Territórios 
Selecionados 

Receita Corrente 
Líquida (RCL) 

Despesa com 
Pessoal (DCP) 

DCP/RCL (%) 

Sapucaia ND ND ND 

Tucumã 23,74 11,35 47,8 

Xinguara 30,41 15,24 50,1 

Total AII 415,05 188,25 45,0 

Total Pará 4.609,34 2.222,78 48,0 

Marabá 193,24 89,77 46,5 

Parauapebas 278,22 103,47 37,2 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 

Pelo exposto, para os municípios que tiveram seus dados disponibilizados, todos 
cumpriram o limite, com o município de Floresta do Araguaia atingindo o maior 
percentual (59,9%), mas ainda dentro da faixa estabelecida pelo preceito legal. 

10.4.2.10 Balanço entre Receitas e Despesas 

A Tabela 56 e a Tabela 57 sintetizam a situação financeira dos municípios da AII, nos 
anos de 2002 e 2007. Para 2002, estão disponíveis as informações para todos os 
municípios; em 2007 não existem em quatro deles: Brejo Grande do Araguaia, Rio 
Maria, Santana do Araguaia e Sapucaia. 

Tabela 56: Síntese da Situação Financeira - Territórios Selecionados (R$ Correntes) - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5 (2002) (R$ Correntes) 

Territórios 
Selecionados Receita Total Despesa Total Superávit Déficit 

Abel Figueiredo 4.400.465,05 4.163.923,99 236.541,06  

Água Azul do Norte 8.918.896,08 9.530.079,64  -611.183,56 

Bannach 4.529.500,62 4.522.390,43 7.110,19  

B.Jesus do Tocantins 6.787.304,04 6.774.244,37 13.059,67  

B.Grande do Araguaia 7.303.934,67 7.217.588,34 86.346,33  

Canaã dos Carajás 8.791.424,50 8.962.289,20  -170.864,70 

Conc.do Araguaia 17.327.215,08 13.312.396,95 4.014.818,13  

Cumaru do Norte 4.868.153,65 4.865.322,98 2.830,67  

Floresta do Araguaia 8.239.231,05 9.341.035,17  -1.101.804,12 

Ourilândia do Norte 11.106.840,51 11.021.271,41 85.569,10  

Palestina do Pará 5.842.233,78 5.909.755,11  -67.521,33 

Pau D'Arco 4.744.555,90 4.701.706,37 42.849,53  

Piçarra 6.999.333,71 6.571.559,43 427.774,28  

Redenção 30.740.299,88 28.206.306,57 2.533.993,31  

Rio Maria 5.904.249,62 7.369.040,35  -1.464.790,73 

S.Maria das Barreiras 6.992.333,20 6.947.209,25 45.123,95  

Santana do Araguaia 13.951.600,64 14.266.280,10  -314.679,46 
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Territórios 
Selecionados Receita Total Despesa Total Superávit Déficit 

S.Dom.do Araguaia 9.037.798,11 9.164.978,57  -127.180,46 

São Félix do Xingu 19.981.619,38 20.680.400,78  -698.781,40 

S.Ger. do Araguaia 18.219.565,03 16.772.544,70 1.447.020,33  

São João do Araguaia 8.025.101,24 7.914.136,98 110.964,26  

Sapucaia 3.907.282,06 4.508.200,89  -600.918,83 

Tucumã 15.070.638,06 13.891.891,90 1.178.746,16  

Xinguara 16.679.052,55 16.959.970,43  -280.917,88 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 

Tabela 57: Síntese da Situação Financeira - Territórios Selecionados (R$ Correntes) - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5. 2007 (R$ Correntes) 

Territórios 
Selecionados Receita Total Despesa Total Superávit Déficit 

Abel Figueiredo 7.700.802,95 7.645.865,68 54.937,27  

Água Azul do Norte 18.983.911,86 18.700.372,16 283.539,70  

Bannach 6.726.983,95 6.375.237,32 351.746,63  

B.Jesus do Tocantins 11.284.639,30 8.717.108,14 2.567.531,16  

B.Grande do Araguaia ND ND ND ND 

Canaã dos Carajás 57.333.267,39 63.856.482,90  -6.523.215,51 

Conc.do Araguaia 24.484.251,39 24.648.365,15  -164.113,76 

Cumaru do Norte 9.387.256,30 10.259.349,00  -872.092,70 

Floresta do Araguaia 15.552.011,77 16.671.495,87  -1.119.484,10 

Ourilândia do Norte 31.033.461,87 30.621.459,38 412.002,49  

Palestina do Pará 8.404.914,86 8.570.482,58  -165.567,72 

Pau D'Arco 8.918.101,14 9.161.178,78  -243.077,64 

Piçarra 12.773.029,70 13.020.555,54  -247.525,84 

Redenção 55.585.695,71 54.573.673,82 1.012.021,89  

Rio Maria ND ND ND ND 

S.Maria das Barreiras 14.541.412,47 13.949.655,45 591.757,02  

Santana do Araguaia ND ND ND ND 

S.Dom.do Araguaia 17.516.435,83 16.891.393,21 625.042,62  

São Félix do Xingu 40.989.488,22 41.830.872,24  -841.384,02 

S.Ger. do Araguaia 24.029.979,28 24.313.887,43  -283.908,15 

São João do Araguaia 12.520.842,49 13.431.606,64  -910.764,15 

Sapucaia ND ND ND ND 

Tucumã 26.269.347,66 24.144.102,84 2.125.244,82  

Xinguara 33.516.811,60 32.319.704,71 1.197.106,89  

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 
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Dos quatro municípios que não apresentaram dados disponíveis em 2007, apenas Brejo 
Grande do Araguaia tinha alcançado situação superavitária em 2002, sendo os outros 
deficitários. 

A Tabela 58 resume a situação dos 20 municípios cujos resultados foram 
disponibilizados para os anos de 2002 e 2007, por meio dos símbolos ‘+’ (para 
superávits) e ‘-’ (para déficits). 

Tabela 58: Situações de Superávits (+) e Déficits (-). Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerais de N4 e N5 (2002 e 2007) 

Territórios Selecionados 

2002 2007 

(+) 
Superávit 

(-) 
Déficit 

(+) 
Superávit 

(-) 
Déficit 

Abel Figueiredo +  +  

Água Azul do Norte  - +  

Bannach +  +  

B.Jesus do Tocantins +  +  

B.Grande do Araguaia +  ND ND 

Canaã dos Carajás  -  - 

Conc.do Araguaia +   - 

Cumaru do Norte +   - 

Floresta do Araguaia  -  - 

Ourilândia do Norte +  +  

Palestina do Pará  -  - 

Pau D'Arco +   - 

Piçarra +   - 

Redenção +  +  

Rio Maria  - ND ND 

S.Maria das Barreiras +  +  

Santana do Araguaia  - ND ND 

S.Dom.do Araguaia  - +  

São Félix do Xingu  -  - 

S.Ger. do Araguaia +   - 

São João do Araguaia +   - 

Sapucaia  - ND ND 

Tucumã +  +  

Xinguara  - +  

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. 

Obs: ND = não disponível. 
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Como se podem observar apenas seis municípios se apresenta com balanços 
superavitários nos dois anos considerados. São eles: Abel Figueiredo, Bannach, Bom 
Jesus do Tocantins, Ourilândia do Norte, Redenção e Tucumã. 

Evoluíram de uma situação deficitária em 2002 para superavitária em 2007 os 
municípios de São Domingos do Araguaia e Xinguara. Mantiveram-se deficitários, nos 
dois anos considerados, os municípios de Canaã dos Carajás, Floresta do Araguaia, 
Palestina do Pará e São Félix do Xingu. 

Como destaque, em valores absolutos, aparece o município de Canaã dos Carajás, que 
experimentou um crescimento do déficit, de R$170.864,70 em 2002 para R$ 
6.523.215,51. 

10.5 DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO E CULTURAL DA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA / AID  

10.5.1 DINÂMICA SOCIOCULTURAL 

10.5.1.1 Processo Histórico de Ocupação do Território 

É importante lembrar que, à exceção de Marabá, cuja autonomia político-administrativa 
ocorreu em 1913, os demais municípios constituintes da AID são de emancipação 
relativamente recente: 

 Curionópolis se emancipa em 1988; 

 Eldorado dos Carajás ganha autonomia em 1991, motivo pelo qual não há dados 
disponíveis sobre sua população, no Censo realizado pelo IBGE no mesmo ano; 

 Parauapebas se emancipa politicamente, como Curionópolis, em 1988. 

Buscando complementar as informações apresentadas no item com o mesmo nome na 
parte deste texto referente à AII, focaliza-se aqui a história do município de Marabá, 
pólo regional da AID, bem como sua importância para o surgimento dos outros 
municípios da área de influência direta e sua atual relação com eles. 

O Diagnóstico Integrado do Sudeste do Pará, elaborado no conjunto de estudos do 
Plano de Gestão Integrada do Sudeste do Pará (PGI), considera que Marabá é a síntese 
da relação do homem com a natureza naquele território, tendo em vista que foi partícipe 
das mudanças nele ocorridas desde o extrativismo primário das chamadas drogas do 
sertão (canela, baunilha, pau-brasil, plantas medicinais, peles de animais, aves ou 
penas e pedras preciosas), nos séculos XVII e XVIII, até a atual fase de extração 
mineral.  

Entende também que a existência, a ocupação, o desenvolvimento, a vida política da 
população local, as ações governamentais conectadas às forças sazonais, a escassez e a 
ação predatória que marcam a região estariam relacionadas ao movimento de obtenção 
da riqueza extraída da natureza.  O citado estudo aponta, ainda, o fato de que as 
tentativas de fixação da população no extenso território original de Marabá sempre 
enfrentaram inúmeras dificuldades. 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
142 

Sua própria origem, enquanto município, está interligada a conflitos acontecidos em 
Boa Vista, atual Tocantinópolis, estado de Goiás, no ano de 1892. Lideranças políticas 
locais, em função dessas desavenças, desceram o Rio Tocantins até o Itacaiúnas e se 
instalaram em suas redondezas. Formou-se uma vila que recebeu o nome de Burgo 
Agrícola do Itacaiúnas, criado em agosto de 1895, embora depois tenha sido 
abandonado.  

No entanto, as pessoas que aí se instalaram não se dedicaram à produção agrícola. Um 
ano depois, iniciou-se a exploração de caucho, árvore que produzia látex semelhante ao 
da seringueira, já conhecida pela população nativa, e a coleta de castanha-do-pará, 
ambos produtos com aceitação do mercado internacional. Assim sendo, desde o início o 
foco esteve mais em coleta e extrativismo que em produção. 

Com o tipo de exploração praticado, o caucho quase desapareceu, em decorrência da 
idéia generalizada de que é uma árvore de pequeno porte que precisa ser cortada por 
não suportar as incisões para extração da seiva, diferentemente do que acontece com a 
seringueira. Ainda assim, esse tipo de extrativismo foi lucrativo e atraiu milhares de 
migrantes para a região, vindas em especial de Goiás, Ceará, Maranhão e outros 
estados, principalmente nordestinos. Esse afluxo de pessoas para a região tem sido um 
fenômeno cíclico em diferentes momentos, em função da exploração de produtos como 
castanha, diamante, cristal, madeira, ouro, manganês, ferro e cobre.  

O crescimento demográfico decorrente da mencionada atividade econômica demandou o 
crescimento do comércio, em especial de gêneros de primeira necessidade. Alguns 
negociantes se tornaram os únicos intermediários da compra e venda das pranchas de 
látex, escoadas pelo Rio Tocantins. O nome do lugar, Marabá, surgiu pelo fato de que 
um maranhense, com casa comercial instalada entre os rios Itacaiúnas e Tocantins, 
deu esse nome a seu negócio.  

A extração de caucho continuou até a queda dos preços no mercado internacional, em 
função do fim da Primeira Guerra Mundial, do desenvolvimento do produto na Ásia e 
também, em nível local, de outro forte desentendimento entre lideranças políticas. Aliás, 
essa presença de lutas políticas e pela posse da terra se tornou uma característica 
marcante da história do território em estudo. Nessa época, um dos políticos do lugar, 
com ajuda de um grupo armado da população, depôs o governante então no poder e 
nele se estabeleceu.  

Em torno de 1920, passou a predominar a coleta da castanha-do-pará, em relação à do 
caucho. De início, os castanhais explorados ocupavam de dois a três quilômetros às 
margens do Tocantins, a extração se fazia por meio de venda direta pelo extrator e o 
escoamento da castanha era feito por barcos que se localizavam próximo à área 
produtora. O castanheiro passava semanas na área de extração. 

Depois, o transporte começou a ser feito por aviões; surgiu o monopólio das zonas 
produtoras e uma nova elite comerciante modificou a livre relação dos castanheiros com 
a coleta. Ao mesmo tempo, de livre área de concessão estadual para exploração ou de 
área arrendada, o castanhal foi se tornando propriedade privada.  

A política local tinha como base o coronelismo, que criava disputas acirradas pelo 
privilégio e controle das instituições do Estado em benefício de familiares e seus 
agregados. Aspectos como o controle das terras, a concentração de poderes políticos e a 
troca de favores por intermédio dos bens públicos se tornaram características 
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marcantes dessa forma de política, além do conflito entre famílias pelo poder. As 
intrigas e conflitos armados mostraram-se inevitáveis, dada a manipulação das 
instituições do Estado em favor da oligarquia dominante. É importante lembrar, porém, 
que o coronelismo foi dominante na política nacional desde o início da República, não 
sendo privilégio da área em estudo. 

Nessa circunstância, a exploração e a propriedade dos castanhais geraram diversos 
conflitos. Grandes propriedades surgiram em conseqüência deles, por meio da 
centralização da produção e da forte exploração dos castanheiros, que recebiam 
adiantamento em dinheiro ou em mercadorias, na entressafra. Portanto, quando iam 
para os castanhais, os colhedores já começavam o trabalho com dívidas a pagar, o que 
aumentou sua dependência em relação aos proprietários. Cresceu também o tamanho 
dos castanhais, o que exigia que os coletores se afastassem cada vez mais.  

Foram então criadas pistas de pouso, o que contribuiu para diminuir o tempo de 
extração e incrementar a produtividade, com custos mais baixos. Assim, metade da 
mão-de-obra antes ocupada na atividade se tornou desnecessária. Conflitos entre 
patrões e caucheiros demandaram intervenção do governo estadual e, em 1904, 
instalou-se no local uma Subprefeitura, à época, sinônimo de Sub-Delegacia de Polícia. 

Em decorrência dos promissores negócios em andamento, Marabá se desenvolvia 
economicamente, embora sua estrutura urbana continuasse precária. A cidade padecia 
de enchentes periódicas, como as de maior monta ocorridas em 1906 e 1910. Os 
confrontos entre as oligarquias continuavam e até aumentavam e estava presente a 
falta de equipamentos urbanos e de Governo, o que mantinha um permanente clima de 
desorganização e instabilidade. 

O território permanecia isolado do governo do Pará e líderes políticos locais 
entabularam negociações para que Marabá fosse anexado a Goiás. Por meio dessa 
pressão política, a localidade foi elevada a sede de Comarca. A condição de cidade foi 
obtida em 1923, junto com a anexação do município de São João do Araguaia.  

Marabá tinha dois mil habitantes em 1924, mas os coletores permaneciam na região só 
por um período do ano, o da safra e das chuvas, quando dobrava o número de 
residentes locais. Assim, a população marabaense era variável. O trabalho sazonal foi, 
então, uma característica marcante na história da região, produzindo afluxos e 
esvaziamentos sucessivos de população.  

Só quando começou a exploração de diamantes9, a partir de 1935, é que passou a haver 
o deslocamento da força de trabalho de uma atividade para a outra. Assim, no inverno 
(como os amazônidas chamam o período chuvoso do ano), a população atuava na coleta 
de castanha; no verão, trabalhava na garimpagem de diamantes. Esta última extração 
cresceu, saiu dos pedrais e passou a ser realizada dentro da água. 

 As cheias cíclicas dos rios Itacaiúnas e Tocantins, por sua vez, tornavam provisórias as 
edificações próximas às margens do rio, bem como as de toda a cidade velha. Por isso, a 
precariedade de muitas habitações ainda é observável em algumas áreas urbanas. 

                                            

9 A descoberta de diamantes aconteceu próximo à embocadura do rio Tauiri, na denominada Praia Alta. 
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Em 1940, foram extraídos milhares de quilates de gemas, o que fez com que 
continuasse a atração migratória para a região. A partir de 1944, quando o garimpo se 
mostrou mais difícil, adotou-se o escafandrismo. 

A extração diamantífera permitiu que Marabá sobrevivesse à Segunda Guerra Mundial, 
além de passar a fornecer cristal-de-rocha para os Estados Unidos, para ser utilizado 
em radiotransmissão, controle e estabilização da freqüência de ondas sonoras. O 
contrabando, contudo, era intenso, o que reduzia a coleta de impostos decorrentes da 
atividade e que contribuiriam para o desenvolvimento local; assim, embora a atividade 
fosse importante para a sobrevivência da população, Marabá não evoluiu de modo 
expressivo.  

Iniciada nos anos 20, em 1944 foi concluída a estrada de ferro do Tocantins, para cuja 
construção houve lutas com indígenas e morte de trabalhadores, também em função de 
doenças, como a malária. Em 1948 criou-se o município de Itupiranga, com a saída dos 
distritos de Itupiranga e Jacundá do território de Marabá. Em conseqüência, houve 
uma redução concomitante de sua extensão territorial e de sua influência política. 

No final dos anos 50, instalou-se em Marabá o Banco da Amazônia S.A. - BASA, sua 
primeira instituição financeira. O Banco do Brasil chegaria em 1964. Essa presença dos 
bancos até certo ponto contribuiu para diminuir a dependência dos arrendatários dos 
castanhais, em relação aos comerciantes tradicionais. 

Em 1955, a população de Marabá era de seis mil habitantes. Entre 1960 e 1970, 
ocorreu o desmembramento de São João do Araguaia e Santa Isabel, dando origem ao 
município de São João do Araguaia.  

É importante ressaltar, porém, que desde a década de 1950 os proprietários de 
castanhais, que já detinham a posse da terra, viram na criação de gado uma alternativa 
à coleta de castanha, sem a conhecida sazonalidade. As espécies gir e nelore foram 
consideradas melhor adaptáveis à região e Marabá se tornou auto-suficiente em carne 
bovina, fornecendo o excedente a Belém.  

A conjugação das atividades econômicas praticadas no território marabaense 
consolidou a grande propriedade, com a pecuária extensiva demandando o 
desmatamento e a abertura de novas áreas para implantação de pastos, anexando-se 
mais terras às já conquistadas. Os proprietários locais também se livraram, assim, da 
dependência quase exclusiva da castanha. 

O aumento da bovinocultura, porém, acirrou o conflito pela posse da terra e uma das 
estratégias adotadas foi a compra de áreas dos endividados com os bancos. Ou seja, os 
proprietários que se modernizaram e deram um caráter empresarial à atividade 
começaram a comprar castanhais dos que passavam por dificuldades financeiras. 

Acelerou-se, pois, o processo de concentração da terra, tanto ligada à castanha quanto 
à pecuária. Ele foi tão significativo que diminuiu em 50% o número de donos de 
castanhais. Ademais, boa parte da produção se concentrou nas mãos de poucos grupos 
econômicos de maior porte. 

Entre 1970 e 1980, a população marabaense dobrou de tamanho, em decorrência de 
fatores como a abertura da Rodovia Belém-Brasília (antiga PA 70, que contribuiu para o 
processo de integração nacional do Pará) e a construção da Hidrelétrica de Tucuruí, 
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iniciada em 1973. Os incentivos do governo federal, por meio da distribuição de lotes de 
terra para atração, em especial, de nordestinos foi outro fator relevante para ocupação 
da região.  

Esse movimento migratório provocado sem dúvida trouxe o aumento populacional, mas 
sem fixação do homem à terra: muitos colonos venderam os lotes em menos de um ano, 
tanto por questões técnicas quanto por falta de incentivo e presença de solos com baixa 
fertilidade. Houve, apesar disso, um incremento do comércio da cidade e o 
fortalecimento da pecuária.  

A região atraiu também militantes do Partido Comunista Brasileiro - PCB, contrários ao 
governo militar e que pretenderam que a “revolução brasileira” fosse desencadeada a 
partir do campo, com focos de atuação que se espalhariam pelo País. Suas atividades 
começaram em 1972 e prosseguiram até 1975, quando o Exército, com quase 10 mil 
soldados, eliminou os guerrilheiros e os camponeses que os apoiavam, terminando com 
o movimento que ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia. 

O projeto de integração promovido pelos governos militares e a descoberta de ouro na 
região, no início dos anos 80, produziram outro ciclo migratório, com a questão da 
ocupação da terra como pivô central na geração dos conflitos sociais. Instalou-se aí um 
conflito evidente: ao mesmo tempo em que o governo atraía lavradores sem terra para 
ocupar o território em estudo, a propriedade da terra foi também se concentrando na 
mão de poucos, o que dificultou a sobrevivência da pequena propriedade.  

Em 1980, houve dois fenômenos importantes para a história e para a memória da área: 
o surgimento do garimpo de Serra Pelada e uma grande enchente do Rio Tocantins, que 
cobriu a Velha Marabá, onde se concentravam o comércio, a Câmara Municipal e a 
Prefeitura. Quanto a Serra Pelada, foi vista como a salvação econômica do município, ao 
qual então pertencia. A mineração já era conhecida da população desde a época dos 
diamantes e cristais.  

Outro fato importantíssimo, já relatado em detalhe na parte correspondente à realidade 
histórica da AII, foi o processo de reconhecimento geológico da Serra dos Carajás, que 
conduziu à identificação da maior jazida de minério de ferro do mundo. 

A partir de então, a região em estudo passou por diferentes momentos em sua 
estruturação político-administrativa, inclusive dos municípios que compõem a AID do 
Projeto Ferro Serra Norte. 

Marabá teve como origem o município de Baião, com grande extensão territorial, que o 
ligava ao atual estado do Mato Grosso. De seu desmembramento derivaram os 
municípios de São João do Araguaia e Conceição do Araguaia. O município de Marabá 
foi criado em 27 de fevereiro de 1913. Em 1980, seu território correspondia a 37 373 
km2, que hoje são 15 092 km2, devido à anexação e ao desmembramento de novos 
municípios. 

O Núcleo Urbano de Carajás foi inaugurado em 1988 para servir como residência aos 
funcionários da CVRD, tendo sido antecedido pela Vila N5, que abrigou os 
trabalhadores na fase de construção do próprio Núcleo. 

Parauapebas, por sua vez, se instala como município em 1o. de janeiro de 1989, 
desmembrando-se de Marabá. Em curto espaço de tempo, a sede parauapebense se 
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ampliou em decorrência de ocupações e da fixação de novos moradores, tendo-se ainda 
uma população flutuante, devido ao expressivo número de trabalhadores de empresas 
prestadoras de serviços para a Vale que, muitas vezes, só permanecem na cidade 
enquanto duram seus contratos. 

Curionopólis emancipou-se em 1988, também de Marabá. A desativação de Serra 
Pelada provocou o esvaziamento da sede municipal, pela saída de muitos moradores, 
ademais da emancipação de Eldorado dos Carajás em 1991, ficando a agropecuária 
como alternativa econômica da área. Possuidor de terras férteis, no município a venda 
de produtos agrícolas (mandioca, feijão, banana, arroz, melancia café e tomate, entre 
outros) contribui para a geração de renda local. Na região, é um dos maiores produtores 
de gado bovino (com rebanho aproximado de 300 mil cabeças), suíno e eqüino. Ainda 
não conseguiu, porém, desenvolver adequadamente outras atividades da cadeia 
produtiva que contribuíssem para a geração de empregos, como frigoríficos, açougues, 
curtumes etc.  

No que diz respeito a Eldorado dos Carajás, sua localização estratégica, no acesso à PA 
150 e à PA 275, foi o principal fator de surgimento da cidade. Inicialmente, havia 
diversas colônias agrícolas no território do atual município (como Sereno, Vilinha, 
Motor Queimado I e II), que geravam produtos como mandioca, feijão, arroz, milho e 
banana. No entanto, a presença concomitante da grande propriedade gerou violentas 
lutas pela posse da terra, que marcaram a imagem do país até no âmbito internacional. 
Em dezembro de 1991, a Lei no. 5.687 criou o município de Eldorado dos Carajás.  

A criação de gado leiteiro, embora em menor escala que a de corte, na área, estimulou a 
implantação de laticínios em Parauapebas e Eldorado dos Carajás, tem facilitado a 
fixação de mão-de-obra – muitas vezes familiar -, valorizado a pequena propriedade e 
contribuído para evitar o abandono das atividades agropecuárias. 

A mineração, no entanto, sem dúvida é hoje o principal impulsionador econômico da 
região e a torna conhecida em esfera mundial. 

10.5.1.2 Dinâmica Populacional 

10.5.1.2.1 Distribuição Espacial da População 

A Figura 30 mostra a distribuição da população segundo as aglomerações humanas 
existentes na região e sua hierarquia.   
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A Tabela 59 e a Figura 31 apresentam a população total dos municípios da AID, nos 
anos de 1991, 2000 e 2007.  

Verifica-se que, enquanto Curionópolis e Eldorado dos Carajás perdem população, em 
termos absolutos, Marabá e Parauapebas mostram um expressivo crescimento 
demográfico. 

Tabela 59: População Total. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e 
N5 (1991 - 2000 – 2007). 

Municípios 1991 2000 2007 (1) 

Curionópolis 38.672 19.486 17.769 

Eldorado dos Carajás - 29.608 28.554 

Marabá (2) 123.668 168.020 196.468 

Parauapebas 53.335 71.568 133.298 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

(1) Inclusive a população estimada nos domicílios fechados. (2) População estimada. 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

(1) Inclusive a população estimada nos domicílios fechados. (2) População estimada. 

Figura 31: População Total. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e 
N5 (1991, 2000 e 2007). 

Tanto a perda populacional de Curionópolis como a de Eldorado dos Carajás são 
reflexos, por um lado, da saída de pessoas devido à desativação do garimpo de Serra 
Pelada e, por outro, do fator de crescimento demográfico representado pela implantação 
do Projeto Ferro Carajás.  
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Esse mesmo empreendimento contribuiu tanto para motivar a criação do município de 
Parauapebas, com a atração migratória para seu território, quanto estimulou o 
incremento de Marabá, que reforçou seu papel de pólo regional de comércio e prestação 
de serviços. 

As taxas totais de crescimento demográfico dos municípios componentes da AID estão 
presentes na Tabela 60 e na Figura 32 

Conforme se observa, em Curionópolis essa taxa é negativa em todo o período 
analisado, mas atinge quase menos 50,0% entre 1991 e 2000. No que se referem a 
Marabá, as taxas são positivas no período, mas diminuem no segundo segmento, o 
inverso acontecendo com Parauapebas, que atinge 86,3% de crescimento populacional 
entre 2000 e 2007. 

Tabela 60: Taxa Total de Crescimento da População (%)  - Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (1991 - 2000 – 2007). 

Municípios 1991-2000 2000-2007 

Curionópolis -49,6 -8,8 

Eldorado dos Carajás - -3,6 

Marabá (2) 35,9 16,9 

Parauapebas 34,2 86,3 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

Figura 32: Taxa Total de Crescimento da População (%). Area de Influência Direta. Plano de Expansão 
dos Corpos Minerários N4 e N5. 1991, 2000 e 2007. 
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Quanto às taxas anuais de crescimento demográfico, encontram-se expressas na Tabela 
61 e na Figura 33. Chama a atenção o índice negativo apresentado por Curionópolis 
entre 1991 e 2000 (-7,33% a. a.) e a expressiva taxa positiva de Parauapebas, que 
correspondeu a 9,29% a. a. entre 2000 e 2007 (a mesma taxa, no Brasil, foi de 1,15% a. 
a.). 

Tabela 61: Taxas Médias Anuais de Crescimento da População (% a.a). Área de Influência Direta. Plano 
de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (1991 – 2000 – 2007). 

Municípios 1991-2000 2000-2007 

Curionópolis -7,33 -1,31 

Eldorado dos Carajás - -0,52 

Marabá (2) 3,46 2,26 

Parauapebas 3,32 9,29 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

Figura 33: Taxas Médias Anuais de Crescimento da População (% a.a). Área de Influência Direta - 
Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (1991, 2000 e 2007). 

10.5.1.2.2 Densidade Demográfica e Grau de Urbanização 

A densidade demográfica dos municípios (número de habitantes por km2.) se altera, 
obviamente, na mesma direção em que o crescimento da população. Assim, como se vê 
na Tabela 62 e na Figura 34, a densidade demográfica de Curionópolis e de Eldorado 
dos Carajás decai, ao passo que a dos outros dois municípios aumenta (Parauapebas 
evolui de 10,16 para 18,92 habitantes por km2, entre 2000 e 2007).  
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Tabela 62: Densidade Demográfica. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2000 – 2007). 

Municípios Área 
(km²) 

População Total Densidade 
Demográfica (hab/km²) 

2000 2007 2000 2007 

Curionópolis 2.279,20 19.486 17.769 8,55 7,80 

Eldor. do Carajás 2.956,70 29.608 28.554 10,01 9,66 

Marabá (2) 15.092,30 168.020 196.468 11,13 13,02 

Parauapebas 7.046,70 71.568 133.298 10,16 18,92 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 2000. Contagem da População, 2007. 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 2000. Contagem da População, 2007. 

Figura 34: Densidade Demográfica, Área de Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5. 2000 – 2007. 

Não se deve esquecer também que as mudanças na infraestrutura (por exemplo, melhor 
qualidade das estradas) e na tecnologia (meios de transportes mais acessíveis, como a 
motocicleta, e divulgação das melhores condições urbanas de vida, em comparação com 
as rurais) estimulam e facilitam que as pessoas se mudem para a cidade ou às vezes 
trabalhem na área rural, mas residam na urbana. 

Em decorrência de tais fatores, entre 1991 e 2007 (Figura 35 e Tabela 63) o grau de 
urbanização de Curionópolis cresce de 39,0% para 68,1% (embora praticamente não se 
altere entre 2000 e 2007), enquanto em Parauapebas esse índice passa de 51,5% para 
89,2% de população urbana. A análise fica prejudicada pelo fato de que Eldorado dos 
Carajás ainda não existia como município em 1991 e que os dados de 2007 não estejam 
disponíveis para Marabá (embora o índice diminua entre 1991 e 2007). 
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Tabela 63: Grau de Urbanização (%). Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (1991 – 2000 – 2007). 

Municípios 1991 2000 2007 

Curionópolis 39,0 68,0 68,1 

Eldorado dos Carajás - 47,7 53,5 

Marabá 82,8 80,0 (*) 

Parauapebas 51,5 82,8 89,2 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

(*) Dado não disponibilizado. 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

Figura 35: Grau de Urbanização (%). Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (1991, 2000 e 2007). 

10.5.1.2.3  Evolução e Composição da População 

Ao se analisar a distribuição da população pelas áreas urbanas e rurais (Tabela 64), 
nota-se a crescente presença dos residentes urbanos, em detrimento dos rurais. Esse 
fato é conseqüência de dois processos simultâneos: por um lado, a maior concentração 
nas áreas urbanas decorre do aumento da atividade industrial, com sua influência no 
desenvolvimento do setor terciário (comércio e serviços) em Marabá e Parauapebas. Por 
outro lado, tem-se o fato de que a pecuária, atividade importante na região estudada, é 
praticada em sua modalidade extensiva, com escassa incorporação de tecnologia e de 
mão-de-obra.  
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Tabela 64: População por Situação de Domicílio. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5 (1991 – 2000 – 2007). 

Municípios 
1991 2000 2007 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Curionópolis 15.074 23.598 13.250 6.236 12.101 5.668 

Eldor. do 
Carajás - - 14.112 15.496 15.271 13.283 

Marabá 102.435 21.233 134.373 33.647 196.468(¹) (²) 

Parauapebas 27.443 25892 59239 12352 118.847 14451 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

(¹)População total de Marabá. 

 (²) Dado não disponível 

 

Outras informações que ressaltam a questão do crescimento da população urbana em 
detrimento da rural, tanto em termos da taxa total quanto da taxa média anual, estão 
contempladas na Tabela 65 e na Tabela 66, bem como na, Figura 36 a Figura 39  

Tabela 65: Taxa Total e Média Anual de Crescimento da População Urbana. Área de Influência Direta. 
Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (1991 – 2000 – 2007). 

Municípios 
Taxa Total de 

Crescimento (%) 
Taxa Média Anual de 
Crescimento (% a.a) 

1991-2000 2000-2007 1991-2000 2000-2007 

Curionópolis -12,1 -8,7 -1,42 -1,29 

Eldor. do Carajás - 8,2 - 1,13 

Marabá 31,2 (*) 3,06 (*) 

Parauapebas 115,9 100,6 8,93 10,45 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

(*) Dado não disponibilizado. 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

Figura 36: Taxa Total de Crescimento da População Urbana (%). Área de Influência Direta. Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (1991, 2000 e 2007). 
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Figura 37: Taxa Média Anual de Crescimento da População Urbana (% a.a). Área de Influência Direta. 

Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5.  1991, 2000 e 2007. 
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Tabela 66: Taxas Total e Média Anual de Crescimento da População Rural - Área de Influência Direta. 
Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (1991 - 2000 – 2007). 

Municípios 
Taxa Total de 

Crescimento (%) 
Taxa Média Anual de 
Crescimento (% a.a) 

1991-2000 2000-2007 1991-2000 2000-2007 

Curionópolis -73,6 -9,1 -13,75 -1,36 

Eldor. do Carajás - -14,3 - -2,18 

Marabá 58,5 (*) 5,25 (*) 

Parauapebas -52,5 17,4 -7,93 2,32 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

(*) Dado não disponibilizado. 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

Figura 38: Taxa Total de Crescimento da População Rural. Área de Influência Direta. Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (1991, 2000 e 2007). 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

Figura 39: Taxa Média Anual de Crescimento da População Rural (% a.a). Área de Influência Direta. 
Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (1991, 2000 e 2007). 

 

Quando se analisam territórios sujeitos a mudanças de grande impacto e rapidez em 
sua estrutura econômica, como o que se encontra em análise neste EIA, enfrenta-se o 
risco de diminuir o acerto das projeções elaboradas, devido à maior dificuldade de 
definir que parâmetros e variáveis devem ser considerados na construção dos cenários 
hipotéticos necessários para calcular as projeções de sua população.  

Como se sabe, por um lado os empreendimentos minerários propostos para o território 
sob estudo, como o Plano de Expansão dos Corpos Minerais de N4 e N5, dependem de 
muitas variáveis para sua concretização, entre as quais está sua viabilidade ambiental e 
econômica. Esta última se relaciona diretamente a fatores externos e que fogem ao 
controle local, regional e mesmo nacional, como situações específicas dos mercados 
compradores dos produtos gerados pela Vale. Exemplo dessas situações é a crise 
mundial ocorrida em 2008 e 2009, com sua repercussão negativa também sobre a 
economia parauapebense. 

No caso da área em estudo, como há diferentes projetos propostos, a difícil previsão da 
simultaneidade ou não de sua implantação e operação com certeza tem impactos sobre 
a variação do crescimento populacional. A ocorrência de uma seqüência de 
empreendimentos pode trazer efeitos benéficos, em termos da possibilidade de absorção 
de trabalhadores de um projeto, já capacitados e experientes, pelo empreendimento 
seguinte, não exigindo a presença de nova mão-de-obra.  

Na medida em que Parauapebas está se transformando em um pólo regional e 
assumindo algumas funções urbanas antes desempenhadas por Marabá, é de se 
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esperar que, além de sediar novos projetos, absorva também consumidores de produtos 
e de serviços de municípios vizinhos, como Canaã dos Carajás e Curionópolis.  

Por outro lado, os potenciais estoques de mão-de-obra disponíveis para atender à 
demanda dos projetos da área também estão sujeitos a outras determinações. É 
importante lembrar, por exemplo, que atualmente o Brasil está planejando ou 
executando um conjunto de projetos de infra-estrutura, que certamente já demanda ou 
demandará parte dos trabalhadores com perfil para serem absorvidos também pela área 
analisada. Entre essas obras, pode-se mencionar: as UHE do Rio Madeira (em 
construção); a transposição do Rio São Francisco; a futura UHE de Belo Monte, no Rio 
Xingu; os projetos da indústria naval no Rio de Janeiro; novos investimentos em 
siderurgia e mineração; as obras habitacionais das metrópoles brasileiras, que hoje já 
se ressente da escassez de mão-de-obra; os projetos de infra-estrutura que deverão ser 
implementados para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016. 

As mencionadas questões podem diminuir os fluxos migratórios em direção à região 
estudada, tanto no que diz respeito a trabalhadores qualificados quanto à mão-de-obra 
não capacitada. Esta última, que representa o complicador migratório de sempre, 
muitas vezes não consegue trabalho mas permanece no município, gerando impactos 
negativos em temas como segurança social, atendimento em assistência social, saúde, 
habitação etc., e contribuindo para a deterioração da qualidade de vida urbana.  

Todas as questões antes apresentadas diminuem a segurança das projeções 
demográficas. 

A seguir serão tecidas algumas considerações que exemplificam o que se vem de 
afirmar. 

Em 2006, foi realizado um amplo trabalho sobre o crescimento demográfico da 
mesorregião sudeste, no corpo do Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste 
do Pará, elaborado pela Diagonal Urbana. 

Esses estudos específicos foram desenvolvidos por pesquisadores especializados do 
Núcleo de Estudos de População da UNICAMP – NEPO. Foram estabelecidas diferentes 
hipóteses e traçados três cenários demográficos10.  

O primeiro, chamado de Tendencial, tomou como referência o caso de Canaã dos 
Carajás, levando em consideração o investimento nele representado pela instalação da 
Mina do Sossego e a disponibilidade de resultados de amplas pesquisas de campo, 
referentes também ao crescimento demográfico, que haviam sido realizadas pela 
Diagonal Urbana, sob contrato com a Vale, em 2003 e 2005. 

Quanto aos cenários 2 e 3, incorporaram, além da hipótese de investimento semelhante 
ao que havia ocorrido em Canaã dos Carajás, a variável emprego, a de maior impacto 
sobre a demografia. O Cenário 2 considerou a hipótese de 50% dos empregos previstos 
para a região, ao passo que o Cenário 3, considerado o mais provável, trabalhou com a 
hipótese de 25% dos empregos esperados. Os resultados obtidos são analisados a 
seguir, para cada um dos quatro municípios da AID. 

                                            
10 Para conhecimento detalhado da metodologia adotada e de seus resultados, recorrer ao volume específico do PGI.  
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O Diagnóstico elaborado pela Diagonal Urbana informa que Curionópolis, emancipado 
de Marabá em 1988, apresentou uma taxa de crescimento anual de 2,7% desde 1991 (e 
considera que dele se desmembrou Eldorado dos Carajás). Assim sendo, a população 
atingiu a cifra de 19.000 pessoas em 2000.  

Na época do estudo realizado, sua economia estava baseada nas atividades 
agropecuárias, o que lhe conferia uma dinâmica demográfica diferente. O setor de 
serviços era importante, ainda que com menor peso que o agropecuário.  

Dessa forma, segundo aquele estudo, o impacto dos investimentos previstos para o 
período11 deveria ser relativizado, diminuindo a expectativa de fixação dos prováveis 
imigrantes, uma vez que a previsão de empregos diretos para o município, na fase de 
operação, se referia ao final da década, além de ser de pequena monta (cerca de 200 
trabalhadores).  

Como resultado, esperava-se a manutenção da taxa verificada para o período 1991- 
2000, chegando a 3,0% a.a. para 2000-2005 e 3,5% a.a. para 2005-2010, este último 
sob influência dos empregos diretos, mas sobretudo pelo incremento de população em 
áreas rurais. 

Contudo, esse cenário já se alterou. Dados da Contagem de População, realizada pelo 
IBGE em 2007, permitem verificar uma queda de 8,8 em sua taxa média anual de 
crescimento demográfico entre 2000 e 2007. O cenário vigente, porém, poderá se ver 
outra vez totalmente alterado, por exemplo, se ocorrer a implantação no município, pela 
Vale, dos Projetos Serra Leste e Cristalino, ambos em fase de estudos para 
licenciamento e que demandarão numerosa mão-de-obra na fase de instalação e, em 
menor escala, na de operação. Então, o impacto migratório se fará sentir sobre as áreas 
urbanas, inclusive da vila de Serra Pelada, com sua hoje já tão precária estrutura. 

Eldorado dos Carajás, por sua vez, mostrava uma população predominantemente rural 
(52% em 2000) e, ainda que a maior proporção de trabalhadores estivesse nos setores 
de serviços e industrial, eram as atividades agropecuárias que asseguravam a maior 
participação no PIB local naquele ano.  

Por meio da reconstituição da população em 1991, verificou-se que o número de 
residentes no município cresceu a uma taxa média anual de 2,7% a.a. entre 1991 e 
2000. Considerando que a localidade recebeu a implantação de novos assentamentos 
rurais durante o primeiro qüinqüênio da década analisada e que deveria receber um 
impacto pequeno dos investimentos a se realizar nas cidades vizinhas, a taxa de 
crescimento para o período 2000-2005 foi estimada em torno de 7,0% a.a e deveria 
sofrer significativa redução no qüinqüênio seguinte, 2005-2010, alcançando 2,5% a.a..  

Assim, embora pudessem vir a existir impactos indiretos dos investimentos nos 
municípios vizinhos, suas taxas seriam menores devido à estreita relação com os 
assentamentos rurais, ligados ao processo de reforma agrária. 

Dados da Contagem de População do IBGE (2007) mostram que o cenário foi menos 
otimista que o apresentado: a população local neste último ano era de 28.554 pessoas, 
o que representa uma taxa média anual de crescimento demográfico negativa de -3,6% 
a.a.  
                                            
11 Estimativas feitas com o cenário existente em 2006, ano da elaboração do Diagnóstico do PGI. 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
159 

O município de Marabá, por sua vez, é o mais antigo e o mais populoso do grupo 
analisado. Após sofrer várias anexações e desmembramentos, tinha 167.000 habitantes 
em 2000, apresentando uma taxa média de crescimento de 3,5 % a.a. desde 1991.  

Segundo as projeções apresentadas no estudo citado, a previsão contínua de 
investimentos da Vale no período 2003-2010 deveria aumentar a participação da 
migração no bojo dos componentes da dinâmica demográfica, o que significava que a 
taxa de crescimento esperada deveria ser superior ao simples crescimento vegetativo.  

A hipótese considerada foi que o impacto da mão-de-obra direta da Vale no município, 
no primeiro qüinqüênio, se referiu ao período de implantação de obra, que atraiu um 
contingente populacional flutuante que, embora exercesse uma pressão populacional 
mais imediata, não tenderia a se fixar no município e tampouco geraria um efeito 
multiplicador no setor de serviços, no longo prazo. 

Para o período de 2005-2010, havia a previsão de empregos diretos da Vale, mas já com 
empreendimentos em fase de operação. A hipótese é de que seria atraído um 
contingente populacional de médio/longo prazo, o que deveria trazer efeitos 
multiplicadores. Entretanto, devido aos cálculos feitos terem como base o ano de inicio 
de operação, esperava-se que esses efeitos indiretos não fossem sentidos no momento 
de chegada dos empregos.  

Marabá foi considerada uma categoria especial frente aos demais municípios, tanto em 
função do tamanho de sua população como de sua economia mais consolidada. Por 
esses motivos, os incrementos nas projeções de crescimento para 2000-2005 e 2005-
2010 são relativamente baixos, em comparação ao registrado em outras áreas, 
resultando em 3,5% a.a. e 4,0% a.a., respectivamente, no cenário de crescimento mais 
provável.  

Esse crescimento relativamente baixo não necessariamente se refletiria em termos do 
incremento populacional, pois, sendo o maior município da região, tais taxas 
representariam um acréscimo de 30.000 a 40.000 habitantes. 

O Diagnóstico ressaltava, ademais, que as taxas mencionadas poderiam ser 
consideradas significativas para os padrões brasileiros, em particular para cidades 
médias e grandes. Outro aspecto considerado era que parte do crescimento não se 
justificaria apenas pelos investimentos diretos no município, mas também pelo que 
viesse a ocorrer na região como um todo, pois que Marabá é um centro regional. 

Atualizando-se o raciocínio feito em 2006, tem-se que os dados da Contagem de 
População do IBGE (2007) mostram que a população residente em Marabá era de 
196.468 pessoas, o que representa uma taxa média anual de crescimento demográfico 
de 16,9% a.a, entre 2000 e 2007, bem mais elevado que o projetado. 

No que diz respeito a Parauapebas, município criado a partir de desmembramento de 
Marabá em 1988, exibia uma população de 71.000 pessoas em 2000, resultado de uma 
taxa média de crescimento de 7,8% a.a. desde 1991 (esse cálculo levou em consideração 
a reconstituição da população do município em função do desmembramento de Água 
Azul do Norte).  

Com sua economia baseada na produção industrial, principalmente na extração 
mineral, o cenário adotado no estudo em pauta apontava que a dinâmica demográfica 
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do município teria como reflexo os projetos de investimentos e de criação de empregos 
da Vale para o período 2003-2010. Tendo em conta o volume de recursos a ingressar na 
região, o crescimento provável para a população local apontava para uma taxa média de 
crescimento de 6,0% a.a. (acréscimo de 24.000 pessoas), em 2000-2005, e de 7,0% a.a. 
(acréscimo de 38,5 mil pessoas) para 2005-2010. Embora apresentasse uma taxa média 
de crescimento para a década 2000-2010 (6,3% a.a.) menor que o observado na década 
anterior, esse crescimento representaria um volume populacional duas vezes maior. Ou 
seja, enquanto a taxa de crescimento de 7,8 % a.a. de 1991 a 2000 significou mais 
35.000 pessoas, entre 2000 e 2010, a taxa de crescimento de 6,3% a.a. acrescentaria 
mais 62.700 pessoas ao município de Parauapebas. 

O estudo destaca que Parauapebas apresentaria dois momentos distintos de 
incremento de mão-de-obra direta pela Vale: 

 Entre 2005 e 2010, aquela relacionada à implantação de empreendimentos, 
gerando poucos efeitos multiplicadores; 

 No período subseqüente, cerca de 1.500 trabalhadores passariam a compor o 
quadro de operação das atividades, só então gerando efeitos mais permanentes na 
população local.  

Sendo assim, a hipótese adotada foi semelhante ao caso de Marabá, onde o incremento 
populacional seria mais permanente próximo do final do período estudado. 

Atualizando-se o raciocínio feito em 2006, tem-se que os dados da Contagem de 
População do IBGE (2007) mostram que a população residente em Parauapebas era de 
133.298 pessoas, o que representa uma taxa média anual de crescimento demográfico 
de 86,3% a.a, entre 2000 e 2007. 

Aprofundando a visão do caso específico de Parauapebas, por se tratar do município 
onde se pretende instalar o empreendimento sob processo de licenciamento, é possível 
destacar que o principal responsável pelo crescimento demográfico verificado no último 
período mencionado foi o elevado saldo líquido migratório, que acrescentou 58,0% a 
mais de população que o esperado em decorrência do crescimento vegetativo12, 
representando um aporte de 48. 977 pessoas. No mesmo período, o saldo líquido 
migratório paraense foi negativo (- 0,2%), ou seja, em seu conjunto, o estado terminou 
expulsando população. 

Atualizando os dados do estudo analisado, obteve-se um total de população 25,0% 
maior que a projeção mais conservadora adotada para 2010 e recomendada no mesmo 
estudo como a mais adequada para ser levada em consideração. Segundo a localização 
de residência, a população rural se mostrou 31,0% menor que a projetada e a urbana, 
35,0% maior. 

Algumas reflexões podem ser então, aventadas, embora não sejam conclusivas: 
                                            
12  As  taxas  de  crescimento  vegetativo  foram  calculadas  a  partir  das  informações  de  nascimentos  e mortes  publicadas  pelo  IBGE  nas 
“Estatísticas do Registro Civil”. Para uma determinada década, calcula‐se a população na metade do intervalo e os nascimentos e mortes 
ocorridos nos anos situados na metade do período. 
As fórmulas utilizadas são: 
‐ Taxa Bruta de Mortalidade = ((Número de óbitos)/(População na metade do intervalo))*1000 
‐ Taxa Bruta de Natalidade = ((Número de nascidos vivos)/(População na metade do intervalo))*1000 
‐ Taxa de crescimento vegetativo = ((Número de nascidos vivos – Número de óbitos)/(População na metade do intervalo))*100 
Assim, para o período 2000 a 2007, calculam‐se os valores intermediários para a população somando os dados de 2000 a 2007 e dividindo 
por 2. Para o número de nascimentos e óbitos, somam‐se os dados para os anos 2003 e 2004 e divide‐se também por 2. 
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 Parauapebas vem sustentando uma taxa média de crescimento demográfico anual 
entre 8,9% e 9,0%, nas duas últimas décadas; adota-se, porém, a hipótese de que 
essas taxas seriam decrescentes; 

 na medida em que o aumento do tamanho da população local é acompanhado do 
crescimento de sua economia, bem como da infra-estrutura e do setor de comércio 
e serviços, diminui a intensidade relativa do incremento demográfico; 

 além dos projetos previstos para Parauapebas, há outros com incidência direta 
sobre seus vizinhos, que também trarão repercussões positivas para a economia 
local, em decorrência do crescente papel polarizador desempenhado pelo município. 

 Frente ao cenário hipotético apresentado, poder-se-ia projetar que, próximo a 2020, 
Paraupebas teria entre 350.000 e 400.000 habitantes, o que reforçaria ainda mais 
seu grau de urbanização e sua capacidade polarizadora atual.     

10.5.1.2.4  Distribuição da População por Faixa Etária e Sexo 

Importa saber também como se distribui a população dos municípios em estudo, no 
que diz respeito ao sexo dos residentes (Tabela 67 e Tabela 68, e Figura 40). O IBGE, 
porém, não disponibilizou dados de composição da população por localização urbana e 
rural, distribuída por sexo e faixa etária. 

Observa-se a mais elevada presença masculina em todos os anos e municípios 
analisados, situação esperada em função das principais atividades desenvolvidas na 
área, inicialmente de desbravamento e depois de garimpo, indústria da mineração e 
pecuária, que oferecem mais oportunidades de trabalho para homens que para 
mulheres. 

Tabela 67: População por Sexo. Área de Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos Minerários 
N4 e N5 (1991 – 2000 – 2007). 

Municípios 
1991 2000 2007 (1) 

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Curionópolis 20.880 17.792 10.236 9.250 9.376 8.352 

Eldor. do 
Carajás - - 15.663 13.945 14.974 13.135 

Marabá 62.255 61.413 84.709 83.311 (*) (*) 

Parauapebas 27.982 25.353 36.269 35.299 67.524 64.633 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

(1) Existe divergência nos dados disponibilizados pelo IBGE, referentes à população por sexo e à 
população total.  

(2) Dado não disponibilizado. 
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Tabela 68: Razão de Sexos. Área de Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e 
N5 (1991 – 2000 – 2007). 

Municípios 1991 2000 2007 

Curionópolis 117,4 110,7 112,3 

Eldorado dos 
Carajás - 112,3 114,0 

Marabá 101,4 101,7 (*) 

Parauapebas 110,4 102,7 104,5 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

(*) Dado não disponibilizado. 
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Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

Figura 40: Razão de Sexos. Área de Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e 
N5 (1991, 2000 e 2007). 

 

Quando são examinadas as informações relativas à constituição da população dos 
municípios segundo as faixas etárias (Figura 41, Figura 42, Figura 43 e Figura 44), o 
primeiro aspecto geral a comentar é que suas pirâmides demográficas ainda têm bases 
alargadas, ou seja, há mais crianças e jovens que pessoas acima de 20 anos. No 
entanto, a exemplo do envelhecimento da população que vem ocorrendo na média 
brasileira, de 2000 para 2007 tanto em Curionópolis como em Eldorado dos Carajás 
diminui o número de pessoas nas faixas etárias de 0 a 19 anos.  
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. Contagem da População, 2007. 

Nota: Existe divergência nos dados disponibilizados pelo IBGE, referentes à população por sexo e à 
população total em 2007.  

 

Figura 41: Pirâmide Etária. Curionópolis. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2000 e 2007). 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. Contagem da População, 2007. 

Nota: Existe divergência nos dados disponibilizados pelo IBGE, referentes à população por sexo e à 
população total em 2007. 

Figura 42: Pirâmide Etária. Eldorado dos Carajás. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2007). 
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Nota: Dados de 2007 não disponibilizados.  

 

Figura 43: Pirâmide Etária. Marabá. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2000).  
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. Contagem da População, 2007. 

Nota: Existe divergência nos dados disponibilizados pelo IBGE, referentes à população por sexo e à 
população total em 2007. 

Figura 44: Pirâmide Etária. Parauapebas. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2000 e 2007). 
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Existem também diferenças entre a distribuição etária dos municípios, associadas às 
peculiaridades e características da história socioeconômica de cada um.  

Em Curionópolis observa-se, por um lado, a maior presença relativa de homens que de 
mulheres nas faixas acima de 50 anos, resultado do remanescente de garimpeiros de 
Serra Pelada que continuam vivendo na localidade. Por outro lado, tal fato influi na 
diminuição do número de crianças de 0 a 9 anos, entre 2000 e 2007, devido ao término 
da vida reprodutiva desses homens.  

Em Parauapebas, porém, o significativo aumento do número de pessoas entre 20 e 49 
anos, nas idades consideradas mais produtivas, sem dúvida está relacionado à oferta de 
trabalho na atividade mineradora. São também as faixas etárias no auge da idade 
reprodutiva, o que pode contribuir para explicar a elevação do número de crianças e 
jovens, entre 2000 e 2007. 

10.5.1.2.5  Movimentos Migratórios 

Dados aportados pelo Diagnóstico do PGI, referentes aos movimentos migratórios 
existentes na área em estudo, permitem verificar que: 

 Pelo menos no que se refere ao período 1995-2000, para os quais existem dados 
disponíveis, os municípios da chamada área primária13 dos estudos realizados pelo 
PGI, foram os maiores locais de atração migratória no Sudeste do Pará, envolvendo 
um contingente populacional de quase 70 mil imigrantes e um saldo migratório 
superior a 31 mil pessoas; 

 O ganho de população observado na área primária, no período analisado, teve 
origem em fluxos originados em outras Unidades da Federação (quase 38 mil 
pessoas), em outros municípios do Pará (cerca de 23 mil) e, em proporção bem 
menor, em municípios da área secundária; 

 Os movimentos migratórios intra-regionais (na área primária, 12,9 mil pessoas), 
embora relativamente menos expressivos, não têm dimensão trivial 
(particularmente em comparação com a população de vários municípios da área) e 
compõem o quadro migratório da força de trabalho na região. 

Tais informações expressam a busca de alternativas de ocupação por parte de estratos 
populacionais atraídos pela implementação de empreendimentos industriais de vulto, 
num ambiente socioeconômico em que três características básicas podem ser 
destacadas:  

 O processo de exploração de novas fronteiras, que reproduz padrão histórico de 
concentração da propriedade da terra, com predominância da atividade pecuária 
(pouco intensiva em trabalho);  

                                            
13 De acordo com o Diagnóstico do PGI, “A área primária do estudo, aqui denominada Área de Influência Direta – ÁREA PRIMÁRIA, abrange 

os  locais  onde  estão  presentes  os  empreendimentos  da  empresa  (CVRD),  incluindo minas,  plantas  industriais,  instalações  de  apoio  e 

logística. A área primária abrange: os municípios de Parauapebas e de Canaã dos Carajás; a sede urbana, a faixa lindeira da EFC – Estrada 

de  Ferro Carajás  e o  entorno do  empreendimento  Salobo  em Marabá;  e  as  zonas urbanas dos municípios de Curionópolis,  Tucumã  e 

Ourilândia do Norte”. No entanto, quando os dados estavam desagregados por município, as análises aqui realizadas também  incluíram 

Eldorado dos Carajás. 
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 A fragilidade da pequena agricultura, cujas possibilidades de expansão são 
limitadas principalmente pela extrema desigualdade da distribuição da terra e pelo 
decorrente clima de disputa e tensão social;  

 A presença de núcleos urbanos de implementação recente, com infra-estrutura 
pouco adequada ao fluxo imigratório e com limitadas possibilidades de geração de 
postos de trabalho no ritmo e no volume necessários à absorção do crescimento da 
PEA. 

A Tabela 69 sintetiza os quantitativos da movimentação observada na área primária, 
entre 1995 e 2000. 

Tabela 69: Fluxos e Saldos Migratórios Estimados, na Área Primária de Estudo. Territórios 
Selecionados.   Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5.1995 - 2000 

Área primária 

Imigrantes 69.082 

Emigrantes 37.770 

Saldo 31.312 

Origem dos imigrantes 

Intra – A prim. 12.903 

A secund. 8.210 

Pará 23.012 

Outra UF 37.860 

Destinos dos 
emigrantes 

Intra – A prim. 12.903 

A secund. 2.765 

Pará 12.195 

Outra UF 22.810 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico do PGI. 2006. 

A Tabela 70 mostra os saldos migratórios observados na área, entre 1995 e 2000. 
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Tabela 70: Saldos Migratórios Estimados, na Área Primária de Estudo. Territórios Selecionados - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5. 1995 – 2000. 

Municípios 

Imigrantes Emigrantes Saldo Migratório 

A Pr. A Sec. 
Outros 

Munic. Do 
Pará 

Outra 
UF Total A Pr. A 

Sec. 

Outros 
Munic. 
Do Pará 

Outra 
UF Total A Pr. A Sec. 

Outros 
Munic.Do 

Pará 

Outra 
UF Total 

A Prim. 12.903 8.210 23.012 37.860 69.082 12.903 2.765 12.195 22.810 37.770 0 5.445 10.817 15.050 31.312 

Canaã dos 
Carajás 430 263 185 678 1.555 1.177 194 619 92 2.083 -747 69 -435 585 -527 

Curionópolis 390 81 361 912 1.743 3.551 211 624 1.470 5.856 -
3.161 -130 -263 -559 -4.113 

Eldorado dos 
Carajás 3.972 1.303 1.436 2.607 9.318 981 92 582 1.383 3.039 2.991 1.211 853 1.224 6.279 

Marabá 6.793 4.841 18.668 27.553 57.854 1.933 919 7.436 13.646 23.934 4.860 3.922 11.232 13.906 33.920 

Ourilândia 
do Norte 506 1.155 948 1.588 4.196 21 347 221 628 1.218 485 807 727 960 2.978 

Parauapebas 758 504 1.376 4.470 7.107 3.966 387 1.707 3.039 9.100 -
3,208 116 -331 1.431 -1.992 

Tucumã 55 62 40 54 211 1.274 614 1.006 2.551 5.444 -
1.220 -551 -966 -2.497 -5.233 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico do PGI. 2006. 
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Verifica-se que o saldo migratório positivo da área primária é explicado basicamente 
pela posição de Marabá, que reflete sua forte condição de pólo de atração na época. 
Com o posterior desenvolvimento de outros municípios da AID, em especial de 
Parauapebas e Canaã dos Carajás, em função da evolução da atividade minerária, sabe-
se que Marabá vem perdendo o ímpeto de atração migratória. 

Chama a atenção o dado, originado dos Censos Demográficos de 1991 e 2000, de que 
Parauapebas teria saldo migratório negativo no período analisado. Pode-se aventar a 
hipótese de esgotamento da capacidade de absorver migrantes por parte do município, 
naquela época, o que não é real na atualidade. Segundo dados do IBGE, sua taxa de 
desemprego, em 2000, teria superado 15,0%, o que faria alguns indivíduos emigrarem, 
principalmente em direção a Marabá. Ademais, Marabá – como grande pólo de comércio 
e de serviços, e relativamente próximo de Parauapebas – seria um locus natural de 
atração de trabalhadores não absorvidos pelo mercado do segundo município mais 
populoso da área. 

Quanto a Eldorado dos Carajás – com um saldo migratório positivo de mais de 6.000 
pessoas (expressivo, considerando-se sua população de 29.608 habitantes, em 2000) – 
tem uma atividade agrícola e pecuária que absorvia 57,2% da população ocupada em 
2000 e parece constituir-se em pólo de atração em área de intensa disputa pela posse 
da terra.  

Por sua vez, a situação adversa de Serra Pelada, na época analisada, explica o saldo 
migratório negativo de Curionópolis. 

A análise realizada dos dados sobre fluxos migratórios corroboram algumas tendências 
gerais identificadas para a década de 90: intensa movimentação populacional no 
interior da área primária e preeminência de Marabá como pólo de atração populacional, 
além da importância de Parauapebas, tanto pelo tamanho de população quanto por ser 
o município-sede do maior empreendimento da Vale em operação na região. 

Numa visão prospectiva, é de se esperar que continue a atração migratória para a AID, 
com maior expressão em Parauapebas e Marabá. Outro aspecto a destacar é que, 
embora a área tenha população rural pouco expressiva, os territórios analisados 
deverão sofrer também o impacto decorrente da migração da população rural para as 
zonas urbanas, mudando seu perfil e padrão de desenvolvimento, mesmo que no médio 
prazo essa população continue tendo papel econômico relevante. 

10.5.1.2.6 Identificação das Reservas de População Indígena e/ou Populações 
Tradicionais 

O diagnóstico da população indígena é apresentado no item Componente Indígena.  
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10.5.2 CONDIÇÕES DE VIDA 

As condições de vida de uma comunidade se compõe de uma série de aspectos, que 
permitem montar o cenário em que as pessoas residem. Para compor esse quadro para 
os quatro municípios componentes da AID, ao longo deste EIA são apresentados 
diversos indicadores, relativos a aspectos como acesso a serviços básicos de 
abastecimento de água, esgoto, coleta e disposição adequada dos resíduos; educação, 
saúde, habitação, segurança, transporte etc. 

10.5.2.1  Qualidade de Vida 

Neste item será analisado o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M. 
Conforme comentado no texto sobre a AII, a criação do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) permitiu que tal tema pudesse passar a ser medido por meio da 
ponderação de diversos fatores que influenciam no desenvolvimento de uma localidade, 
ao invés de ater-se simplesmente a indicadores de crescimento econômico.  

Para analisar a situação de municípios, foi adotado o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal - IDH-M, que consiste na associação de três dimensões básicas: 
Longevidade, Educação e Renda. O índice varia de 0 (menor desenvolvimento) a 1 
(maior desenvolvimento).  

De modo a permitir o melhor entendimento dos resultados atingidos pelos quatro 
municípios componentes da AID do empreendimento em estudo, seus IDH-M foram 
comparados com os de Belém e Melgaço, que mostraram, respectivamente, o maior e o 
menor IDH-M do Pará, em 1991 e 2000, último ano para o qual existem informações 
disponíveis. A Tabela 71 apresenta os resultados obtidos. 

Tabela 71: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) - Territórios Selecionados e 
Municípios da Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (1991 – 

2000). 

Territórios Selecionados 1991 2000 

Belém (máximo PA) 0,767 0,806 

Melgaço (mín. PA) 0,329 0, 525 

Curionópolis 0,594 0,682 

Eldorado dos Carajás 0,542 0,663 

Marabá 0,639 0,714 

Parauapebas 0,657 0,741 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1991 e 2000. 

Como se pode observar, em 1991, os quatro municípios haviam atingido o nível de 
médio desenvolvimento humano, ocupando Eldorado dos Carajás a pior posição. Em 
2000, todos melhoraram o índice, sem que sua posição relativa se alterasse. Verifica-se, 
contudo, que Eldorado foi o que mais avançou (aumentou 121 pontos entre os dois 
anos considerados), ao passo que Marabá teve o menor incremento (75 pontos). 

A Tabela 72 mostra o IDH-M decomposto nos três sub-índices antes mencionados. 
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Tabela 72: Composição do IDH-M em Sub-íncides. Municípios da Área de Influência Direta. Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5. 1991 - 2000. 

Territórios Selecionados 

IDH – M 
Longevidade 

IDH – M Educação IDH - M Renda 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Brasil 0,662 0,727 0,745 0,849 0,681 0,723 

Pará 0,640 0,725 0,710 0,815 0,599 0,629 

Belém 0,710 0,758 0,883 0,928 0,708 0732 

Curionópolis 0,598 0,721 0,579 0,770 0,604 0,555 

Eldorado dos Carajás * - - - - - - 

Marabá 0,613 0,668 0,717 0,826 0,588 0,647 

Parauapebas 0,598 0,704 0,712 0,844 0,661 0,674 

* Eldorado dos Carajás se emancipou em dezembro de 1991, motivo pelo qual não há como 
comparar seus sub-índices de 1991 e 2000. 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1991 e 2000. 

Verifica-se que os índices referentes a Longevidade dos municípios da AID estão abaixo 
da média brasileira e paraense em 2000. No mesmo ano, quanto a Educação, no 
conjunto dos sub-índices do IDH-M eles são os mais elevados, em todos os territórios 
apresentados, mas Curionópolis ocupa a menor posição. O IDH-M Renda em 2000, por 
sua vez, está abaixo da média nacional em todos os territórios analisados, à exceção de 
Belém. 

10.5.2.2 Assentamentos Humanos 

Um dos aspectos de interesse sobre a AID, como antes mencionado, é a relativa 
juventude de sua ocupação. Por um lado, destaca-se o fato de que houve ocupação 
provocada por projetos agropecuários e minerários de expressão nacional, mas também 
por processos migratórios espontâneos, em geral de pessoas atraídas por atividades 
extrativas (drogas do sertão, borracha, garimpo etc) ou pela expectativa de obter 
trabalho e renda nas minas.  

Esse tipo de ocupação, acelerada e pouco organizada, deu origem a aglomerações 
urbanas e rurais mal estruturadas, em algumas das quais persistem condições de vida 
pouco adequadas. Existem bairros e vilas com numerosas residências situadas em 
terrenos alagadiços à margem de cursos de água; sem abastecimento por água tratada, 
rede de esgoto e coleta dos resíduos sólidos; fossas negras são instaladas nas 
proximidades de cisternas rasas (os chamados poços Amazonas). Há ruas em que o 
esgoto escorre a céu aberto e que não têm sistema de drenagem - o que faz com que 
fiquem inundadas, com as fortes chuvas comuns na região. Os resultados mais 
evidentes desse quadro são a contaminação da água de uso doméstico por coliformes 
fecais e a difusão de doenças, entre as mais presentes são as de veiculação hídrica (ver 
mais detalhes sobre os vetores presentes na área no Diagnóstico do Meio Biótico). O 
escoamento dos produtos da agropecuária se vê dificultado pela má qualidade das 
estradas.    
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Por outro lado, sabe-se que a AID recebeu fluxos de pessoas originárias de diversas 
partes do país - com predomínio de nordestinos - e até do exterior. A presença indígena 
também é expressiva. Isso faz com que hoje a área se apresente como um verdadeiro 
“caldeirão de culturas”, onde convivem amazônidas com nordestinos, pessoas do 
sudeste, do centro-oeste e do sul do Brasil.  

Esse fato também contribui para condicionar, pelo menos em parte, a configuração dos 
assentamentos humanos e das habitações. Enquanto a distribuição muitas vezes 
irregular de ruas e equipamentos urbanos mostra o improviso e a pressa da ocupação 
desordenada, a presença da rede no lugar de cama, a casa construída em madeira e 
com a cozinha aberta para os fundos, a diversidade de hábitos alimentares, da música, 
da dança e de outros costumes são exemplos da diversidade cultural existente. 
Contudo, as habitações feitas de madeira, que continuam presentes em partes dos 
municípios da AID, tanto urbanas quanto rurais, facilitam a presença de vetores de 
doenças como malária, febre amarela, dengue e leishmaniose, comuns na região. 

A falta de disponibilidade de moradias para aluguel e venda se faz mais presente em 
Parauapebas, local onde se instala o empreendimento em estudo, e em Marabá, pólo 
regional, que em Curionópolis e Eldorado dos Carajás. Essas questões se agravam 
quando se tem em conta que apenas cerca de 48,0% dos imóveis do município são 
regularizados. De acordo com as entrevistas realizadas com informantes do setor, na 
atualidade o problema principal é para as famílias de baixa renda. A Prefeitura 
Municipal de Parauapebas está desenvolvendo o Projeto de Casas Populares, que já 
permitiu a construção de 1.800 casas.  

Para os estratos altos e médios da população, a questão vem sendo equacionada por 
meio da expressiva oferta de novos loteamentos privados e de edifícios de apartamentos, 
hoje existente no mercado parauapebense. Assim, estão disponíveis lotes e residências 
em empreendimentos como Cidade Jardim, Parque dos Carajás I e II, Vale dos Carajás, 
Nova Carajás, Amazônia, Paraíso, Martini e Viver Bem Parauapebas.  

Os informantes apontaram este último como o mais completo, com mais de 2.100 
casas, que formam três bairros. A infraestrutura prevista inclui poços artesianos, 
estação de tratamento de efluentes, áreas de lazer (balneário, parque linear, praça de 
eventos, arena para rodeios, quadras, campo de futebol, pista de caminhada, 
churrasqueiras, playground e equipamentos de ginástica), área comercial e 
institucional, doada para a Prefeitura para construção de equipamentos de uso comum, 
como escola e hospital. As casas prontas têm preço entre R$ 67.500,00 (com 51m²) e R$ 
229.000,00 (142m²). A renda mensal exigida varia entre R$ 2.000,00 e  R$ 7.600,00. 

O processo de licenciamento é uma questão que exige gestão pública, nos municípios 
estudados, pois em todos eles há loteamentos não legalizados. Em Parauapebas, o 
citado processo é feito pelas Secretarias Municipais de Urbanismo e de Meio Ambiente, 
mais o Departamento de Vigilância Sanitária e o Ministério Público. A maioria dos 
loteamentos instalados em anos anteriores é irregular, mas, de três anos atrás até a 
atualidade, eles só são aprovados se o empreendedor implantar a infraestrutura 
necessária. 

Na Prefeitura há uma comissão municipal de regularização fundiária e um grupo de 
trabalho específico para a regularização de loteamentos. A comissão vem atuando no 
sentido de apoiar a Prefeitura na busca de parcerias nos Governos Federal e Estadual, 
para a construção de moradias para a população de baixa renda e na regularização dos 
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terrenos. O Grupo de Trabalho, entre outras atividades, se ocupa dos passivos 
existentes no setor e tem desenvolvido campanhas de regularização fundiária urbana. 
Encontra-se também em implantação o Programa Estadual Pará Rural, que tem por 
objetivo a regularização de terras rurais. 

Os entrevistados se referiram também ao alto preço de venda e aluguel de imóveis em 
Paraupebas e Marabá - um pouco menores em Eldorado dos Carajás e Curionópolis, 
embora também em ascensão nos últimos anos. É interessante observar, porém, que 
houve uma estabilização ou mesmo queda do valor dos imóveis em 2009, provocada por 
dois fatores principais: de um lado, o aumento de oferta no mercado; de outro, a 
presença dos efeitos da crise internacional, que levou ao cancelamento de contratos 
pela Vale e à demissão de empregados. Antes da crise e do aumento da oferta, o valor 
médio do aluguel de um imóvel oscilava entre 1,5% e 1,9% do valor do mesmo; 
atualmente, está entre 0,9% e 1,2%. 

Marabá, por sua vez, tem diminuído relativamente o ritmo de crescimento urbano, até 
mesmo em função do incremento da oferta de bens e serviços por Parauapebas, que 
vem ampliando seu poder de polarização microrregional.  A crise internacional também 
fez sentir seus resultados negativos sobre o mercado local de imóveis. 

A situação das edificações, no que se refere a redes de abastecimento de água, de 
esgotamento sanitário e de energia elétrica, bem como aos serviços de coleta dos 
resíduos, está analisada no item Infraestrutura Básica.   

10.5.2.3 Educação 

A oferta de educação em uma região é um aspecto importante para seu 
desenvolvimento. Como preconiza a legislação do setor, a esfera municipal se 
responsabiliza principalmente pelo ensino fundamental e não há estabelecimentos de 
ensino médio mantidos pelas Prefeituras em nenhum dos quatro municípios que 
compõem a AID do Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5. Tampouco foi 
evidenciada a presença de um sistema informal de ensino; portanto, não foi possível 
atender à solicitação, presente no TR emitido pelo IBAMA para este empreendimento, de 
analisar o grau de integração entre os dois sistemas (formal e informal).  

10.5.2.3.1 Recursos Físicos 

Conforme se visualiza na Tabela 73 e na Figura 45, em 2007 há um total de 326 
unidades escolares da rede municipal, das quais 70,2% se localizam na área urbana, 
em consonância com a maior presença de população nessa área. Do total de escolas, 
62,3% pertencem ao pólo regional, Marabá (67,0% delas são urbanas).  
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Tabela 73: Número de Estabelecimentos de Ensino Fundamental por Município e Localização. Rede 
Municipal. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Municípios 
Ensino Fundamental 

Urbana Rural Total 

Curionópolis 11 6 17 

Eldorado dos Carajás 58 5 63 

Marabá 136 67 203 

Parauapebas 24 19 43 

Total 229 97 326 

Fonte: MEC/INEP. 

 

Alguns aspectos chamam mais a atenção: 

 O fato de que somente 7,9% dos estabelecimentos de Eldorado dos Carajás são 
rurais; 

 Em Parauapebas 55,8% das escolas municipais estão situadas na zona urbana. 
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Fonte: MEC/INEP. 

Figura 45: Número de Estabelecimentos de Ensino por Município e Localização. Rede Municipal. Área 
de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Quanto ao Ensino Técnico Profissionalizante e ao Ensino Superior, Curionópolis, 
Eldorado dos Carajás, Marabá e Parauapebas contam com universidades e centros 
profissionalizantes. Vale destacar que, entre os cursos oferecidos, há os de caráter 
seqüencial, intervalar ou semi-presencial. São oferecidas de em torno de 9.000 vagas 
nas instituições e nos cursos identificados, distribuídas em diversas áreas, conforme 
mostra a Tabela 73.  
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Tabela 74: Cursos Oferecidos por Instituição, Nível e Número de Vagas.  Municípios da Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2005). 

Município Instituição Nível Do Curso Curso No. Vagas 

Curionópolis 

Universidade 
Vale Do Açarau 
(UVA) 

Ensino Superior 
Pedagogia 50 

Matemática 50 

Universidade 
Tocantins 
(UNITINS) 

Ensino Superior 
Serviço Social 50 

Administraçào 50 

Obras Kolping Profissionalizante 

Biscuit 15 

Pedraria 15 

Informática 5 

Malharia 30 

Eldorado dos 
Carajás 

Universidade Do 
Estado Do Pará Ensino Superior Formaçào De Professores 40 

Universidade 
Tocantins 
(UNITINS) 

Ensino Superior 

Normal E Superior 40 

Pedagogia 40 

Administração 30 

Ciências Contabeis 30 

Serviço Social 20 

Pos Graduação 

Pos Graduação Gestão Educacional 20 

Pos Graduação Gestão Infantil 20 

Pos Graduação Psicopedagogia 20 

Pos Graduação História 20 

Pos Graduação Geografia 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marabá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade Do 
Estado Do Pará Ensino Superior 

Engenharia Ambiental (Há 3 Anos 
Não Oferta Vagas) 90 

Tecnologia Agroindustrial Com 
Ênfase Em Alimentos 40 

Ciências Naturais 40 

Agronomia 30 

Universidade 
Federal Do Pará 
(UFPA) 

Ensino Superior 

Ciências Sociais 40 

Direito 40 

Geologia 30 

Engenharia De Materiais 30 

Engenharia De Minas E Meio 
Ambiente 30 

Ciências Sociais 40 

Direito 40 

Letras 45 

Matemática 80 

Sistemas De Informação 40 

Pedagogia 165 

Universidade Da 
Amazônia 
(UNAMA) 

Ensino Superior 
  

Pedagogia 40 
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Município Instituição Nível Do Curso Curso No. Vagas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marabá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade 
Vale Do Açarau 
(UVA) 

Ensino Superior 

História 40 

Geografia 40 

Agrimensura (Topografia) 80 

Centro Federal 
De Educação 
Tecnológica 
(CEFET) 

Tecnológico 

Edificações 80 

Informática 60 

Eletricidade Geral (Aprendizagem 
Qualificação) 150 a 200 

SENAI Profissionalizante 

Mecânica Geral (Aprendizagem 
Qualificação) 150 a 200 

Mecânica De Automóvel 
(Aprendizagem Qualificaçào) 150 a 200 

Eletricidade Predial 
(Aperfeiçoamento) 150 a 200 

Comandos Eletricos 
(Aperfeiçoamento) 150 a 200 

Alta E Baixa Tensão 
(Aperfeiçoamento) 150 a 200 

Caldeiraria (Aperfeiçoamento) 150 a 200 

Solda Básica (Aperfeiçoamento) 150 a 200 

Mecânica Indústrial 
(Aperfeiçoamento) 150 a 200 

Metrologia (Aperfeiçoamento) 150 a 200 

Mecânica De Automóvel Diesel 
(Aperfeiçoamento) 150 a 200 

Mecânica De Automóvel Gasolina 
(Aperfeiçoamento) 150 a 200 

Mecânica De Moto 
(Aperfeiçoamento) 150 a 200 

Menor Aprendiz 60 

Auxiliar Administrativo 40 a 60 

Obras Kolping Profissionalizante 

Informática 40 a 60 

Mecânica 40 a 60 

Elétrica 40 a 60 

Auxiliar De Enfermagem 40 a 60 

Escola Técnica 
Officius 

Profissionalizante Técnico De Enfermagem 180 

Tecnológico Enfermagem Do Trabalho 60 

Profissionalizante Técnico Em Segurança Do Trabalho 40 

Sistema 
Organizacional 
Técnico Regular 
(SOTER) 

Tecnológico Desenvolvimento Pessoal 
Administrativo E Tecnológico 160 

Centro Técnico 
Profissionalizant
e (CTP) 

Profissionalizante 

Operador De Computador 500 A 600 

Montagem E Manutenção De 
Computadores 210 

Técnico Em Enfermagem 35 

Tecnológico 
Técnico Em Segurança Do Trabalho 70 

Informática Regular 120 
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Município Instituição Nível Do Curso Curso No. Vagas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marabá Microlins - 

Centro De 
Formação 
Profissional 

Profissionalizante 

Capacitação Em Rotinas 
Administrativas 60 

Capacitação Em Vendas 30 

Informática Vip 12 A 36 

Inglês 25 

Manutenção E Montagem De 
Computadores 54 

Operador De Telemarkenting 50 

Telefonista Recepcionista 50 

Webdesigner E Designer Gráfico 8 

Departamento Pessoal 26 

Garçon E Barman 25 

Redação Comercial 30 

Secretariado Executivo 30 

Turismo E Hotelaria 30 

Comunicação Social 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parauapebas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidade 
Federal Do Pará 
(UFPA) 

Ensino Superior 

Direito 43 

Administração 52 

Ciências Contabeis 49 

  

Especialização Em Saúde 30 A 40 

Pos Graduação 

Especialização Em Ciências Socio-
Ambientais 30 A 40 

Especialização Em Letras 30 A 40 

Zootecnica 79 

Universidade 
Federal Da 
Amazônia 
(UFRA) 

Ensino Superior Pedagogia (Intervalar) 53 

Universidade Da 
Amazônia 
(UNAMA) 

Ensino Superior 

Gestão Empresarial 182 

Desenvolvimento De Softwares 
(Dss) 88 

Pedagogia 43 

Unicidade 
(CEFET/FAC) Ensino Superior 

Administração Em Markenting 88 

Administraçào Em Comércio 
Exterior 25 

Ciências Contabeis 19 

Pedagogia (Intervalar) 48 

Universidade 
Vale Do Açarau 
(UVA) 

Ensino Superior 

História (Intervalar) 14 

  

Capacitação Profissional Dos 
Funcionários Da Cvrd Na 

Centro De 
Formação 
Profissional De 
Parauapebas – 
SENAI 

Tecnológico 

Técnico Em Meio Ambiente 45 

Técnico Em Segurança E Saúde Do 
Trabalho 140 

Técnico Em Mineração 100 
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Município Instituição Nível Do Curso Curso No. Vagas 
 
 
 
Parauapebas 

Sistema 
Organizacional 
Técnico Regular 
(SOTER) 

Pos Graduação Enfermagem 35 

Profissionalizaçã
o E Capacitação 
Em Enfermagem 
Ltda (Procenf) 

Tecnológico Auxiliar E Técnico Em Enfermagem 175 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico do PGI. 2006. 

 

Como informado no item relativo a Metodologia, optou-se por detalhar as informações a 
respeito de Marabá, por ser o pólo regional de comércio e serviços que atende aos 
outros municípios da AID, e Parauapebas, porque, além de pólo microrregional da área, 
é o município onde se localiza o empreendimento. Além do mais, os dados discutidos 
até o momento evidenciam que o Complexo Minerador Ferro Carajás teve um papel 
fundamental na estruturação destes dois municípios, cabendo a Curionópolis e 
Eldorado dos Carajás a influência significativa de outros fatores, como o 
desenvolvimento da mina de ouro de Serra Pelada para a primeira e do papel de 
entroncamento rodoviário exercido pela segunda.  

Em Marabá, foi ressaltado que um dos maiores problemas da rede física municipal é 
que as escolas, todas de ensino fundamental, de forma geral não têm área para 
ampliação. Assim, faltam salas de aula para atender a demanda e as existentes, em 
muitos casos, estão superlotadas. Inclusive se cogita a possibilidade de realizar a 
expansão vertical das unidades, pois o município não possui mais áreas/espaço, ou 
seja, não há área pública municipal para construir ou ampliar escolas. Ademais, faltam 
recursos para reestruturar as escolas, diminuindo a quantidade de pequenas unidades 
e aumentando o número das maiores, ou seja, com maior capacidade para atender um 
maior número de alunos, a um menor custo operacional relativo. 

Em sua grande maioria, os estabelecimentos não têm laboratório de informática nem 
biblioteca. A Prefeitura teria que construir 60 laboratórios; no entanto não há salas 
disponíveis. Apesar do município ter recebido numerosos computadores, em muitos 
casos eles ainda permanecem guardados nas caixas originais. Em listagem fornecida 
pela Secretaria Municipal de Educação, entre 126 escolas elencadas, apenas 22 
possuem biblioteca.  

No caso específico das áreas de assentamentos, normalmente se constrói escolas 
provisórias (5 a 7 anos); caso eles se tornem permanentes, a escola também permanece 
operando. Por isso, algumas unidades estão fechadas. 

Conforme se visualiza na Tabela 73 e na Figura 46, no ano de 2009, a Educação Básica 
de Parauapebas dispunha de um total de 89 escolas, incluindo todas as redes de 
ensino, conforme entrevistas realizadas na Secretaria Municipal de Educação. Dessas 
unidades, 71% pertencem à rede municipal: 35 urbanas e 28 rurais. A rede estadual 
tem 10 escolas, das quais nove são urbanas. A particular conta com 16 unidades, todas 
urbanas.  
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Tabela 75: Número de Estabelecimentos da Educação Básica, por Rede de Ensino e Localização. 
Município de Parauapebas. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e 

N5 (2009). 

Rede de ensino Área Urbana Área Rural Total 

Municipal 35 28 63 

Estadual 9 1 10 

Particular 16 - 16 

Total 60 29 89 

Fonte: SEMED, 2009. SEDUC. Consulta das Matrículas – sítio eletrônico, 2009. 
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11%

18%

Municipal
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Fonte: SEMED, 2009. SEDUC. Consulta das Matrículas: site, 2009. 

Figura 46: Unidades Escolares por Rede de Ensino. Educação Básica. Município de Parauapebas. Área 
de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2009).  

 

O quantitativo de estabelecimentos da rede pública que oferecem educação infantil, 
ensino fundamental e médio em 2009 está apresentado na Tabela 8014.  

Tabela 76: Número de Estabelecimentos da Rede Pública por Nível de Ensino Oferecido. Município de 
Parauapebas. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2009). 

Rede de Ensino Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

Municipal 32 43 - 

Estadual - - 10 

Total 32 43 10 
Fonte: SEMED, 2008. 

Como se evidencia, a rede municipal se responsabiliza por todas as escolas de educação 
infantil e fundamental; a rede estadual assume o ensino médio. Esse cenário está 
plenamente de acordo com o que prevê a legislação educacional vigente e com o fato de 
que, a partir de 2003, o ensino fundamental foi municipalizado e o estado se 
responsabilizou pelo nível médio. Segundo informa o Plano Diretor Participativo de 
Parauapebas (2006), a municipalização de 1ª a 4ª série já tinha acontecido em 1990. 

                                            
14 As informações sobre a rede privada não estavam disponíveis. 
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Tabela 77: Unidades Escolares por Rede e Nível de Ensino. Educação Básica. Município de 
Parauapebas - Área de Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000-

2009).  

Ano Nível de ensino 
Esfera Administrativa 

Municipal Estadual Particular Total 

2000 

Pré-escola 15 0 4 19 

Ensino Fundamental 48 12 3 63 

Ensino Médio 0 5 1 6 

2003 

Pré-escola 50 0 5 55 

Ensino Fundamental 49 0 6 55 

Ensino Médio 0 9 2 11 

2005 

Pré-escola 51 0 8 59 

Ensino Fundamental 48 0 7 55 

Ensino Médio 0 7 3 10 

2009 

Pré-escola 32 0 * 32 

Ensino Fundamental 43 0 * 43 

Ensino Médio 0 10 * 10 

Fonte: SEPOF. Estatísticas Municipais. 2009.  

* Dados não disponíveis. 

Os dados apresentados possibilitam verificar que: 

 Na pré-escola, avança-se de 19 a 32 estabelecimentos, de 2000 a 2009; no entanto, 
a rede municipal passa a ser a única ofertante; 

 O quantitativo de unidades do ensino fundamental diminui, no mesmo período, em 
conseqüência do fato de que a rede estadual deixa de ter atendimento nesse nível; 
assim, a Prefeitura também fica como o responsável pelo ensino público 
fundamental; a rede privada, por sua vez, aumenta o número de unidades até 
2005; 

 Em compensação, o Estado assume as escolas de ensino médio, junto com a rede 
particular. 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA é ofertada por 20 escolas municipais em 2009, 
das quais oito são urbanas, e por duas unidades estaduais urbanas (INEP, 2006); não 
se obteve informações quanto à oferta da rede privada. 

Para o ensino superior, tem-se o Centro Universitário de Parauapebas - CEUP, 
construído pela Prefeitura em terreno doado pela Vale e administrado com recursos 
próprios. Tem convênios com a Universidade do Estado do Pará - UEPA, o Centro 
Federal de Tecnologia - CEFET e a Universidade da Amazônia - UNAMA. Em 2009, 
havia cinco cursos tecnológicos, 14 cursos superiores e quatro em nível de pós-
graduação. Eram oferecidas cerca de 390 vagas na educação tecnológica e 760 vagas no 
3º Grau. Devido à maior diversificação da oferta, Belém, Marabá e Palmas também são 
procurados por parauapebenses em busca de acesso ao ensino superior.   
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10.5.2.3.2  Recursos Humanos 

Interessam conhecer também o número e a formação dos professores que atuam no 
sistema de ensino, ambos os fatores importantes para a qualidade de resultados. No 
que dizem respeito à Curionópolis, esses dados se encontram na Tabela 78 e na Figura 
47. 

Tabela 78: Número de Docentes por Nível e Formação. Rede Municipal. Curionópolis - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Nível 
Formação 

C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

Regular – Pré-Escola 0 1 5 14 1 21 

Regular - Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 9 3 8 34 0 54 

Regular - Anos Finais do 
Ensino Fundamental 10 3 14 20 0 47 

EJA - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental/Presencial 2 0 3 5 0 10 

EJA - Ensino Fundamental 
de 1ª a 8ª série/Presencial 0 0 5 1 0 6 

Total 21 7 35 74 1 138 

Fonte: MEC/INEP 

Nota: C/Lic - com Licenciatura; C/Gr - com Graduação; C/EM - com Ensino Médio; C/NM - com 
Normal Médio; S/EM - sem Ensino Médio. 
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Fonte: MEC/INEP 

Nota: C/Lic - com Licenciatura; C/Gr - com Graduação; C/EM - com Ensino Médio; C/NM - com 
Normal Médio; S/EM - sem Ensino Médio. 
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Figura 47: Número de Docentes por Nível e Formação. Rede Municipal. Curionópolis - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Como se vê, de um total de 138 docentes, 73,2% respondem pelas séries iniciais ou 
finais do ensino fundamental. Como há um total de 17 escolas municipais, tem-se uma 
média de oito docentes por escola, o que permite supor que a maioria se componha de 
estabelecimentos de pequeno porte. 

Quase 54,5% dos professores têm formação no curso Normal Médio, mesmo aqueles em 
atuação nos anos finais do ensino fundamental, nível para o qual deveriam ter ensino 
superior - graduação, de modo a atender aos requisitos legais vigentes. Os que possuem 
licenciatura ou graduação, por sua vez, representam em torno de 20,0% e nenhum 
deles atende à EJA. Existe um único professor que tem apenas o ensino médio e que 
trabalha na pré-escola. 

A situação de Eldorado dos Carajás, quanto ao número e à formação docente, está 
apresentada na Tabela 79 e na Figura 48. 

 

Tabela 79: Número de Docentes por Nível e Formação. Rede Municipal. Eldorado dos Carajás - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Nível 
Formação 

C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 
Regular – Creche 0 0 0 0 0 0 
Regular - Pré-Escola 0 0 0 45 0 45 
Regular - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 11 1 1 105 1 119 

Regular - Anos Finais do Ensino 
Fundamental 25 3 3 131 0 162 

EJA - Anos Iniciais do Ens. 
Fundamental/Presencial 3 0 1 16 0 20 

EJA - Anos Iniciais do Ens. 
Fundamental/Semipresencial 0 0 0 2 0 2 

EJA - Anos Finais do Ens. 
Fundamental/Presencial 2 3 0 22 0 27 

EJA - Anos Finais do Ens. 
Fundamental/Semipresencial 0 0 0 3 0 3 

EJA - Ensino Fundamental de 1ª a 
8ª série/Presencial 0 0 0 0 0 0 

Total 41 7 5 324 1 378 

Fonte: MEC/INEP. 

Nota:C/Lic - com Licenciatura; C/Gr - com Graduação; C/EM - com Ensino Médio; C/NM - com 
Normal Médio; S/EM - sem Ensino Médio. 
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Fonte: MEC/INEP 

Nota: C/Lic - com Licenciatura; C/Gr - com Graduação; C/EM - com Ensino Médio; C/NM - com 
Normal Médio; S/EM - sem Ensino Médio. 

Figura 48: Número de Docentes por Nível e Formação. Rede Municipal. Eldorado dos Carajás -  Área 
de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007).  

 

Como se pode notar, 74,3% dos 378 docentes existentes atuam nos anos iniciais e 
finais do ensino fundamental. Ao se distribuir esses professores entre as 63 escolas 
municipais, obtém-se a média de seis docentes por unidade escolar, evidência de que a 
maioria está representada por pequenos estabelecimentos.  

Quanto à formação, 85,7% dos professores possuem só o curso Normal Médio, nível 
mínimo exigido por lei. Os que possuem licenciatura e graduação correspondem a 
somente 12, 7% do total e cinco deles atendem a alunos da EJA. Um docente tem 
apenas o ensino médio e atua na etapa inicial do ensino fundamental. 

A situação dos docentes municipais em Marabá está retratada na Tabela 80 e na Figura 
49, no que se refere ao quantitativo e à formação.    
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Tabela 80: Número de Docentes por Nível e Formação. Rede municipal. Marabá - Área de Influência 
Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5. 2007. 

Nível 
Formação 

C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

Regular – Creche 2 0 1 14 0 17 

Regular - Pré-Escola 16 0 2 76 0 94 

Regular - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 157 9 13 313 1 493 

Regular - Anos Finais do Ensino 
Fundamental 357 17 15 53 1 443 

EJA - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental/Presencial 6 1 1 27 0 35 

EJA - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental/Semipresencial 3 0 2 3 0 8 

EJA - Anos Finais do Ensino 
Fundamental/Presencial 71 6 13 9 0 99 

EJA - Anos Finais do Ensino 
Fundamental/Semipresencial 20 1 6 1 0 28 

EJA - Ensino Fundamental de 1ª a 
8ª série/Presencial 6 1 0 3 0 10 

Total 638 35 53 499 2 1.227 

Fonte: MEC/INEP. 
Nota:C/Lic - com Licenciatura; C/Gr - com Graduação; C/EM - com Ensino Médio; C/NM - com 

Normal Médio; S/EM - sem Ensino Médio. 
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Fonte: MEC/INEP 

Nota:C/Lic - com Licenciatura; C/Gr - com Graduação; C/EM - com Ensino Médio; C/NM - com 
Normal Médio; S/EM - sem Ensino Médio. 

 
Figura 49: Número de Docentes por Nível e Formação. Rede Municipal. Marabá - Área de Influência 

Direta-  Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5. 2007 
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Verifica-se que há um total de 1.227 professores, dos quais 76,3% lecionam nos anos 
iniciais e finais do ensino fundamental. A média de docentes nas 203 escolas existentes 
corresponde a seis professores, o que denota a presença majoritária de pequenos 
estabelecimentos.  

Quando se busca conhecer a formação desses docentes, por um lado, vê-se que 40,1% 
possuem somente o Normal Médio; por outro lado, 54,8% deles têm licenciatura ou 
graduação, o que corresponde a um nível de estudo bem superior ao dos professores de 
Curionópolis e Eldorado dos Carajás. Deles, 28 atuam na EJA. Há dois docentes que 
não têm nem ensino médio, um dos quais é professor nas séries finais do ensino 
fundamental regular, o que estaria em desacordo com a legislação educacional vigente. 
No entanto, em entrevista realizada na Secretaria Municipal de Educação em novembro 
de 2009, obteve-se a informação de que atualmente são 1.232 professores na área 
urbana e 438 na rural. Não há mais os chamados professores leigos, pois todos já 
possuem curso de magistério ou superior. 

Em entrevista realizada na Secretaria Municipal de Educação em novembro de 2009, foi 
destacado que a remuneração dos professores não é adequada e que se encontrava em 
curso a reestruturação do Plano de Cargos e Salários da Educação.  

Os dados relativos a Parauapebas podem ser visualizados por meio da Tabela 81 e da 
Figura 50. 

Tabela 81: Número de Docentes por Nível e Formação. Rede Municipal. Parauapebas - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Nível 
Formação 

C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

Regular – Creche 0 0 0 0 0 0 

Regular – Pré-Escola 41 7 2 190 5 245 

Regular - Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 213 66 15 147 4 445 

Regular - Anos Finais do 
Ensino Fundamental 258 37 10 53 0 358 

EJA - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental/Presencial 32 7 1 38 3 81 

EJA - Anos Finais do Ensino 
Fundamental/Presencial 77 10 2 21 0 110 

EJA - Ensino Fundamental 
de 1ª a 8ª série/Presencial 25 0 1 8 0 34 

Total 646 127 31 457 12 1.273 

Fonte: MEC/INEP. 

Nota:C/Lic - com Licenciatura; C/Gr - com Graduação; C/EM - com Ensino Médio; C/NM - com 
Normal Médio; S/EM - sem Ensino Médio. 
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Fonte: MEC/INEP 

Nota: C/Lic - com Licenciatura; C/Gr - com Graduação; C/EM - com Ensino Médio; C/NM - com 
Normal Médio; S/EM - sem Ensino Médio. 

Figura 50: Número de Docentes por Nível e Formação. Rede Municipal. Parauapebas - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

 

De um total de 1.273 docentes, 63,1% respondem pelas séries iniciais ou finais do 
ensino fundamental. Como há um total de 43 escolas municipais, tem-se uma média de 
29,6 docentes por escola, ou seja, são estabelecimentos maiores que a média dos outros 
municípios componentes da AID. 

Quase 35,9% dos professores têm somente formação no curso Normal Médio, 
percentual inferior ao das outras localidades em estudo. Os que possuem licenciatura 
ou graduação, por sua vez, representam em torno de 60,7% e 11,8% deles atendem à 
EJA. São 12 os professores que não possuem o ensino médio, dos quais cinco atuam na 
pré-escola, quatro nos anos iniciais do ensino fundamental e três na EJA – anos iniciais 
do ensino fundamental. 

10.5.2.3.3 Demanda Atendida 

Por meio da Tabela 82, é possível conhecer os quantitativos de matrículas na rede 
municipal, por nível de ensino e localização, em cada município da AID.  
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Tabela 82: Número de Matrículas por Município, Nível de Ensino e Localização. Rede Municipal - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2007). 

Nível 
Curionópolis Eldorado dos Carajás Marabá Parauapebas 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Regular – Creche - - - - - - 494 40 534 - - - 

Regular - Pré-Escola 446 159 605 741 275 1.016 3.019 648 3.667 5.019 649 5.668 

Regular - Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 1.111 592 1.703 2.469 1.963 4.432 18.129 8.720 26.849 10.970 1.902 12.872 

Regular - Anos Finais do 
Ensino Fundamental 593 376 969 1.731 984 2.715 13.818 3.858 17.676 9.221 1.038 10.259 

EJA – Anos Iniciais do 
Ensino 
Fundamental/Presencial 

133 48 181 171 224 395 1.199 18 1.217 1.213 518 1.731 

EJA – Anos Iniciais do 
Ensino 
Fundamental/Semipresencial 

- - - 0 29 29 139 0 139 - - - 

EJA – Anos Finais do Ensino 
Fundamental/Presencial - - - 269 45 314 2.938 77 3.015 2.296 346 2.642 

EJA – Anos Finais do Ensino 
Fundamental/Semipresencial - - - 0 15 15 405 0 405 - - - 

EJA - Ensino Fundamental 
de 1ª a 8ª série/Presencial 0 111 111 - - - 359 0 359 1.157 0 1.157 

Regular – Ensino 
Fundamental - Turmas 
Multi/Correção de Fluxo 

0 5.185 5.185 676 20.724 21.400 0 141.243 141.243 4.885 3.716 8.601 

Total 2 .283 6.471 8.754 6.057 24.259 30.316 40.500 154.604 195.104 34.761 8.169 42.930 

Fonte: MEC/INEP. 2007. 
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Alguns dados merecem destaque: 

 Só Marabá tem oferta de creche regular, inclusive rural; 

 Em Parauapebas realça o número de matrículas na pré-escola regular, tanto 
urbana quanto rural, nível de escolarização essencial para o posterior 
desenvolvimento da criança; 

 A presença de alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA em todos os 
municípios, em diferentes modalidades e níveis, significa o acesso à educação e a 
recuperação de um direito de cidadania, ainda que fora da faixa etária; 

 O elevado número de matriculados nas turmas de correção de fluxo, em especial 
nas escolas rurais, aponta para dificuldades de avanço dos estudantes no processo 
regular de escolarização.  

10.5.2.3.4 Nível de Analfabetismo 

Em 2000, último ano para o qual há dados gerais publicados pelo IBGE sobre o tema, o 
Pará ocupou o 12º lugar no ranking do analfabetismo brasileiro, entre as pessoas com 
idade acima de 15 anos. O percentual geral do Estado é da ordem de 16,8%. O melhor 
resultado está com o Estado de Santa Catarina, que tem o menor percentual de 
analfabetos do Brasil (6,3%). 
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Tabela 83: Taxas de Analfabetismo em Territórios Selecionados e Municípios da Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 
(2000). 

Territórios selecionados 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 anos ou 
mais 

Região Norte 6,8 8,6 10,5 13,9 20,2 38,3 

Estado do Pará 7,3 9,4 11,3 14,6 20,5 36,8 

Municípios da AID 

Curionópolis 7,8 13,7 17,4 24,7 35,2 52,9 

Eldorado dos Carajás 10,4 16,7 18,4 26,7 37,1 57,4 

Marabá 5,8 8,0 9,8 14,4 22,7 45,8 

Parauapebas 5,9 8,6 11,3 14,4 21,9 47,8 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico do PGI. 2006. 
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Alguns dados chamam a atenção: 

 O fato de que o aumento das taxas de analfabetismo é diretamente proporcional ao 
avanço da idade, em todos os territórios selecionados; 

 Mais da metade da população com 50 anos ou mais de Curionópolis e de Eldorado 
dos Carajás era analfabeta em 2000. Por sua vez, o grau de analfabetismo dessa 
faixa etária também se aproximava de 50%, em Marabá e Parauapebas. 

Aprofundou-se a questão do analfabetismo em Parauapebas, relacionando-se a 
distribuição dos analfabetos com o gênero (dados também só disponíveis para 2000). A 
Tabela 84 mostra as taxas parauapebenses, do Brasil, da região Norte e do estado do 
Pará naquele ano.  

Tabela 84: Analfabetismo da população de 15 ou mais anos, por Gênero (%) - Territórios Selecionados 
e Município de Parauapebas - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários 

N4 e N5 (2000). 

Gênero Brasil Norte Pará Parauapebas 

Masculino 13,8 17,0 17,9 16,8 

Feminino 13,5 15,6 15,6 15,8 

Fonte: MEC/INEP. Indicadores do Censo Escolar. 2000. 

Observa-se que: 

 16,8% da população masculina de Parauapebas com 15 anos ou mais de idade era 
analfabeta em 2000; 

 A população feminina na mesma situação corresponde a 15,8%; 

 Essa proporção de mulheres analfabetas em Parauapebas é mais elevada que o 
percentual nacional, estadual e da região Norte, enquanto a de homens analfabetos 
só é maior que o do Brasil. 

Analisou-se também a distribuição do analfabetismo em áreas urbanas e rurais, em 
territórios selecionados, de modo a permitir a comparação com os dados do município 
de Parauapebas. (Tabela 85). 

Tabela 85: Analfabetismo da população de 15 ou mais anos, por Localização (%) - Territórios 
Selecionados e Município de Parauapebas - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 

Minerários N4 e N5 (2000). 

Localização Brasil Norte Pará Parauapebas 

Urbana 10,2 11,2 11,2 14,5 

Rural 29,8 29,9 29,5 25,2 

Fonte: MEC/INEP. Indicadores do Censo Escolar de 2000. 

Verificou-se que a taxa de analfabetismo em pessoas com 15 anos ou mais na zona 
rural é menor que a de todos os outros âmbitos analisados, ao contrário do que ocorre 
na zona urbana. Tem-se a hipótese de que esse indicador pode decorrer da presença de 
migrantes, alfabetizados em outras partes do país. 
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10.5.2.3.5 Nível de Escolaridade 

Sobre esse tema, 2000 é também o último ano para o qual há dados gerais publicados 
pelo IBGE, referentes aos chefes de domicílios (Tabela 86).  

Tabela 86: Escolaridade dos Chefes de Domicílios de 15 ou mais anos por Faixas Etárias (%). 
Territórios Selecionados e Municípios da Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 

Minerários N4 e N5 (2000). 

Territórios 
Selecionados 

S/ instr. 
ou – 1 anos 

1 a 4 anos 5 a 9 anos 10 a 15 
anos 

15 ou + 
anos 

Não 
determinado 

Brasil 16,3 36,6 23,6 16,9 6,4 0,2 

Pará 21,1 39,1 22,6 14,1 3,0 0,1 

Curionópolis 31,1 42,8 19,1 6,5 0,3 0,2 

Eld. Carajás 37,3 39,7 18,3 4,3 0,3 0,1 

Marabá 22,4 31,6 26,2 17,3 2,4 0,1 

Parauapebas 18,0 33,6 29,4 16,7 2,1 O,2 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico do PGI. 2006. 

Dados Trabalhados pela AMPLO. 

Considerando-se os anos de estudo dos chefes de domicílios, de acordo com o PGI 
verifica-se que os chefes de família dos municípios da AID têm baixo nível de 
escolaridade, com as situações um pouco melhores encontradas em Marabá e 
Parauapebas. Por um lado, há um percentual dos sem instrução ou com menos de um 
ano de freqüência à escola superior à média nacional, tanto no Pará quanto nos quatro 
municípios da AID.  Por outro, o percentual dos que têm 15 anos ou mais de 
escolaridade na média nacional corresponde a quase três vezes a porcentagem mais alta 
encontrada nos municípios analisados e mais do dobro da do Pará.  

O IBGE considera alfabetizada a “pessoa capaz de ler e escrever pelo menos um bilhete 
simples no idioma que conhece”. Diversas outras instituições que lidam com o tema da 
escolaridade, entretanto, vêm adotando o conceito de analfabetismo funcional15. Esse 
conceito inclui as pessoas com nível de instrução inferior a quatro anos de estudo. 
Quando se incorpora tal critério, a proporção de analfabetos na população de 15 anos 
ou mais de idade, nos territórios analisados, passa a corresponder a: 

 52,9% no Brasil; 

 60,2% no Pará; 

Quanto aos municípios da AID, 73,9% em Curionópolis; 77,0% em Eldorado dos 
Carajás; 54,0% em Marabá e 51,6% em Parauapebas.  

Assim se encontra explicação para a dificuldade, muitas vezes observada, de 
contratação de mão-de-obra local durante as obras de implantação de 
empreendimentos na região. Esse contingente de adultos sem dúvida representa 

                                            
15 O  termo  “analfabetismo  funcional”  corresponde ao nível  tipo de  instrução em que a pessoa  sabe  ler e escrever, mas não  consegue 
interpretar o que lê nem usar a leitura e a escrita nas atividades diárias. Ou seja, o analfabeto funcional não consegue entender o sentido 
das palavras nem apresentar idéias por meio da escrita. 
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demanda para o EJA, que, conforme já analisado, está sendo oferecido nos municípios 
da AID. 

Focando a análise do nível de escolarização por gênero em Parauapebas, obteve-se a 
Figura 51. 

21,6%

30,7%

0,7%

32,8% 33,0%
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000.  

Figura 51: População de 15 e mais anos de idade, por Gênero e Anos de Estudo. Município de 
Parauapebas - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Verifica-se, por um lado, que é mais elevado o percentual de homens com somente até 3 
anos de estudo (próximo a 36%) que de mulheres (33%). 

10.5.2.3.6 Índices de Aprovação, Repetência e Evasão Escolar 

Os dados de rendimento do sistema (aprovação, reprovação e abandono) compõem a 
Tabela 87 à Tabela 90, referente a cada município. 
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Tabela 87: Taxas de Rendimento por Turno (%). Rede Municipal. Curionópolis - Área de Influência 
Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2001-2005-2007). 

Fase/Nível Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

D N D N D N 

1ª série / 2º ano do EF 
2001 56,5 15,2 22,2 43,9 21,3 40,9 
2005 73,8 - 19,5 - 6,7 - 
2007 81,4 - 13,4 - 5,2 - 

2ª série / 3º ano do EF 
2001 71,0 17,8 19,5 35,6 9,5 46,6 
2005 73,6 - 20,3 - 6,1 - 
2007 83,6 - 12,7 - 3,7 - 

3ª série / 4º ano do EF 
2001 76,4 53,6 9,2 0,0 14,4 46,4 
2005 81,8 - 14,3 - 3,9 - 
2007 86,7 - 9,8 - 3,5 - 

4ª série / 5º ano do EF 
2001 85,7 58,3 3,2 4,2 11,1 37,5 
2005 86,7 - 7,8 - 5,5 - 
2007 87,2 - 8,8 - 4,0 - 

5ª série / 6º ano do EF 
2001 80,2 - 7,5 - 12,3 - 
2005 78,7 - 12,9 - 8,4 - 
2007 84,1 - 10,9 - 5,0 - 

6ª série / 7º ano do EF 
2001 86,7 - 3,9 - 9,4 - 
2005 86,8 - 7,5 - 5,7 - 
2007 88,0 - 6,2 - 5,8 - 

7ª série / 8º ano do EF 
2001 87,1 - 0,0 - 12,9 - 
2005 93,8 - 2,8 - 3,4 - 
2007 88,0 - 7,7 - 4,3 - 

8ª série / 9º ano do EF 
2001 - - - - - - 
2005 95,0 - 2,0 - 3,0 - 
2007 89,7 - 7,9 - 2,4 - 

EJA - Fundamental 2007 - 60,2 - 4,6 - 35,2 

Fonte: MEC/INEP. 

Nota: D = Diurno. 

N = Noturno. 

EF = Ensino Fundamental 

Como se vê na tabela anterior, em Curionópolis houve melhora constante dos índices de 
aprovação nas turmas diurnas, nos anos de 2001, 2005 e 2007, embora com oscilações 
na 5ª, na 7ª, e na 8ª série. Entretanto, não há dados disponíveis que permitam 
comparar o que ocorreu no mesmo período no ensino noturno, em que os índices de 
aprovação foram baixos na 1ª e na 2ª série.  

Ainda que com a implementação de diversas políticas públicas que atualmente buscam 
manter o aluno na escola (recuperação escolar, correção de fluxo, merenda, 
acompanhamento de saúde, material e transporte escolar etc), observam-se elevadas 
taxas de abandono, sempre próximas ou superiores aos 40,0% dos matriculados.  

Tal dado é preocupante, porque aponta no sentido de que essas crianças e jovens 
estarão alijados de situações de aprendizagem e de convivência social que são 
fundamentais para sua formação e inserção na sociedade, enquanto cidadãos. 
Futuramente, parte deles terá que recorrer à EJA, cujo índice, disponível apenas para 
2007, mostra a reincidência no abandono, com mais de 35,0% de desistentes. 
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Tabela 88: Taxas de Rendimento por Turno (%). Rede Municipal. Eldorado dos Carajás - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2001-2005-2007). 

Fase/Nível Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

D N D N D N 

1ª série / 2º 
ano do EF 

2001 42,0 16,7 28,5 57,8 29,5 25,5 
2005 48,5 - 30,6 - 20,9 - 
2007 56,3 - 30,5 - 13,2 - 

2ª série / 3º 
ano do EF 

2001 57,1 16,0 16,6 45,1 26,3 38,9 
2005 67,2 33,3 19,9 0,0 12,9 66,7 
2007 71,3 - 20,2 - 8,5 - 

3ª série / 4º 
ano do EF 

2001 59,9 40,0 10,7 17,8 29,4 42,2 
2005 70,1 66,7 14,8 0,0 15,1 33,3 
2007 74,7 - 16,5 - 8,8 - 

4ª série / 5º 
ano do EF 

2001 68,2 43,4 10,5 20,3 21,3 36,3 
2005 72,5 25,9 13,4 0,0 14,1 74,1 
2007 78,2 - 11,6 - 10,2 - 

5ª série / 6º 
ano do EF 

2001 68,0 38,4 9,2 15,3 22,8 46,3 
2005 73,3 40,4 7,6 5,3 19,1 54,3 
2007 74,8 31,4 9,9 3,9 15,3 64,7 

6ª série / 7º 
ano do EF 

2001 62,5 49,8 10,2 8,9 27,3 41,3 
2005 80,3 49,6 2,8 6,4 16,9 44,0 
2007 81,4 46,3 6,7 5,2 11,9 48,5 

7ª série / 8º 
ano do EF 

2001 65,2 62,1 6,7 4,3 28,1 33,6 
2005 80,3 55,5 2,1 1,8 17,6 42,7 
2007 81,5 49,4 4,5 4,7 14,0 45,9 

8ª série / 9º 
ano do EF 

2001 66,9 68,9 6,1 4,8 27,0 26,3 
2005 84,7 61,8 1,4 6,6 13,9 31,6 
2007 81,7 61,9 4,1 1,7 14,2 36,4 

EJA - 
Fundamental 2007 - 48,3 - 8,8 - 42,9 

Fonte: MEC/INEP. 

Nota: D = Diurno. 

N = Noturno. 

EF = Ensino Fundamental 

Quanto a Eldorado dos Carajás, as taxas de aprovação de 2001 partem de patamares 
ainda mais baixos que os de Curionópolis, em especial no ensino noturno. Portanto, 
embora sejam também crescentes, os índices atingem um máximo de 78,2% nas 
primeiras séries do ensino fundamental, em 2007.  

Outro aspecto que se destaca, por um lado, é que quanto mais tempo o aluno 
permanece no sistema de ensino melhores são os índices de aprovação, que por isso se 
mostram mais elevados nas quatro séries finais que nas quatro iniciais do ensino 
fundamental, em todos os municípios. Por outro lado, impressiona ver que as taxas de 
abandono, além de altas, vêm crescendo na maioria das séries para as quais os dados 
estão disponíveis.  
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Tabela 89: Taxas de Rendimento por Turno (%). Rede Municipal. Marabá - Área de Influência Direta - 
Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5  (2001-2005-2007). 

Fase/Nível Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

D N D N D N 

1ª série / 2º 
ano do EF 

2001 52,2 0,0 20,5 100,0 27,3 0,0 
2005 60,1 27,9 15,6 6,6 24,3 65,5 
2007 78,9 - 7,1 - 14,0 - 

2ª série / 3º 
ano do EF 

2001 59,2 0,0 15,9 100,0 24,9 0,0 
2005 67,1 32,9 14,1 8,2 18,8 58,9 
2007 74,6 - 14,8 - 10,6 - 

3ª série / 4º 
ano do EF 

2001 67,9 0,0 11,9 100,0 20,2 0,0 
2005 71,0 36,8 8,7 2,6 20,3 60,6 
2007 84,6 - 5,5 - 9,9 - 

4ª série / 5º 
ano do EF 

2001 73,6 0,0 8,9 100,0 17,5 0,0 
2005 76,0 47,2 6,2 7,1 17,8 45,7 
2007 82,4 - 7,8 - 9,8 - 

5ª série / 6º 
ano do EF 

2001 73,4 35,3 7,0 18,0 19,6 46,7 
2005 72,1 38,8 11,1 6,2 16,8 55,0 
2007 79,9 47,5 8,2 3,6 11,9 48,9 

6ª série / 7º 
ano do EF 

2001 77,4 59,0 7,3 5,8 15,3 35,2 
2005 77,7 50,8 8,7 7,9 13,6 41,3 
2007 85,8 63,8 5,2 2,9 9,0 33,3 

7ª série / 8º 
ano do EF 

2001 77,5 53,3 6,3 5,3 16,2 41,4 
2005 79,2 52,9 7,9 7,6 12,9 39,5 
2007 87,0 60,9 4,4 4,3 8,6 34,8 

8ª série / 9º 
ano do EF 

2001 81,9 68,1 5,0 8,9 13,1 23,0 
2005 80,8 60,2 7,5 5,2 11,7 34,6 
2007 86,0 72,4 6,8 2,6 7,2 25,0 

EJA - 
Fundamental 2007 64,0 52,6 0,0 4,5 36,0 42,9 

Fonte: MEC/INEP. 

Nota: D = Diurno. N = Noturno. 

Em Marabá também se ampliam os índices de aprovação, entre 2001 e 2007.  

No entanto, destaca-se a ocorrência de 100,0% de reprovação nas turmas noturnas das 
séries iniciais, em 2001, o que baixa repentinamente em 2005. Como não há dados 
disponíveis para 2007, não se tem como verificar o que aconteceu nesse último ano. 

As taxas de abandono no período noturno, embora com a falta de informação relativa a 
2007, superam a quarta parte dos matriculados (25,0%), alcançando mais de 65,0% na 
1ª, série em 2005. 
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Tabela 90: Taxas de Rendimento por Turno (%). Rede Municipal. Parauapebas - Área de Influência 
Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2001-2005-2007). 

Fase/Nível Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

D N D N D N 

1ª série / 2º 
ano do EF 

2001 79,6 - 2,5 - 17,9 - 
2005 80,5 - 5,0 - 14,5 - 
2007 88,8 - 3,3 - 7,9 - 

2ª série / 3º 
ano do EF 

2001 70,8 - 16,8 - 12,4 - 
2005 78,8 - 15,3 - 5,9 - 
2007 77,5 - 17,6 - 4,9 - 

3ª série / 4º 
ano do EF 

2001 86,6 - 1,1 - 12,3 - 
2005 89,3 25,0 4,6 75,0 6,1 0,0 
2007 93,9 - 1,8 - 4,3 - 

4ª série / 5º 
ano do EF 

2001 80,9 - 6,6 - 12,5 - 
2005 85,0 100,0 10,2 0,0 4,8 0,0 
2007 87,6 - 8,2 - 4,2 - 

5ª série / 6º 
ano do EF 

2001 - - - - - - 
2005 76,5 - 12,3 - 11,2 - 
2007 76,2 0,0 18,1 40,0 5,7 60,0 

6ª série / 7º 
ano do EF 

2001 - - - - - - 
2005 82,5 40,7 7,7 0,0 9,8 59,3 
2007 79,4 - 14,9 - 5,7 - 

7ª série / 8º 
ano do EF 

2001 - - - - - - 
2005 83,5 - 8,1 - 8,4 - 
2007 80,6 50,0 14,6 12,5 4,8 37,5 

8ª série / 9º 
ano do EF 

2001 - - - - - - 
2005 84,5 61,9 6,7 3,7 8,8 34,4 
2007 81,4 57,6 12,2 8,8 6,4 33,6 

EJA - 
Fundamental 2007 43,4 51,9 10,7 6,0 45,9 42,1 

Fonte: MEC/INEP. 

Nota: D = Diurno. 

N = Noturno. 

EF = Ensino Fundamental 

No caso de Parauapebas, as taxas de aprovação em geral tendem a ser mais altas que 
as dos outros municípios. Contudo, as relativas ao EJA são baixas e a reprovação na 
3ª. série noturna chega a 75,0%.  

Os índices de abandono se mostram menos elevados que nos outros locais, ainda que 
atinjam até 60,0% em 2007, na 5ª. série.  

Um dado que pode ajudar a explicar os índices de reprovação e abandono é o 
quantitativo de alunos por turma, tendo em vista que uma sala de aula com número 
excessivo de estudantes dificulta o atendimento pelo professor e o rendimento do aluno 
no processo de aprendizagem, o que contribui para sua desmotivação e saída do 
sistema. 

Os dados relativos à média de alunos por turma da rede municipal, em 2007, estão 
presentes na Tabela 91. 
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Tabela 91: Média de Alunos por Município, Localização, Nível de Ensino e Turno. Rede Municipal - 
Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Nível Situação 
Curionópolis Eldorado Marabá Parauapebas 

D N D N D N D N 

Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

Rural 23,7 - 20,8 - 25,9 - 23,1 - 

Urbana 27,1 - 33,6 22,0 31,7 - 28,6 - 

Anos Finais do Ensino 
Fundamental 

Rural 19,8 - 17,2 20,0 27,5 24,5 23,4 16,0 

Urbana 31,2 - 34,2 29,4 37,9 37,6 35,4 40,0 

EJA – Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental 

Rural - 16,0 - 14,9 - 18,0 28,8 14,4 

Urbana - 19,0 - 34,2 6,0 34,0 10,7 31,9 

EJA – Anos Finais do 
Ensino Fundamental 

Rural - - - 15,0 30,0 23,5 - 26,6 

Urbana - - - 38,4 35,4 40,3 34,1 40,1 

Fonte: MEC/INEP. 

Nota: D = Diurno. 

N = Noturno. 

Verifica-se que, em todos os municípios que compõem a AID, a média de estudantes por 
turma não é elevada. Observam-se, porém, alguns descompassos, a saber: 

 Há turmas que abrigam em torno de 40 alunos, como se verifica em Marabá e 
Parauapebas, com o agravante de que são noturnas, das séries finais do ensino 
fundamental e do EJA. Esse dado aponta, por um lado, para o fato de que há uma 
necessidade de utilização intensa de recursos físicos (salas de aula, equipamentos 
etc) e docentes, com certeza em função da demanda mais elevada nesses níveis de 
ensino; por outro lado, é preciso lembrar, no caso do EJA, que aos que tiveram (e 
muitas vezes ainda têm) maior dificuldade de acesso, é oferecida uma escolarização 
que pode trazer também mais dificuldade de aprendizagem e, em decorrência, o 
abandono do curso; 

 Nos mesmos dois municípios, paradoxalmente existem turmas urbanas diurnas 
com média de 6,0 e 10,7 alunos, o que significa baixa utilização de recursos físicos 
e humanos disponíveis no sistema de ensino. Em Eldorado dos Carajás se nota a 
existência de turmas com média de 15,0 alunos, o que é explicável por serem 
escolas rurais, noturnas e de EJA, que em geral tem menor demanda. 

10.5.2.3.7 Compatibilidade do Sistema Existente Face às Demandas Atuais e 
Previstas 

O diagnóstico do Sistema Educacional realizado nos quatro municípios da AID 
evidenciou que a demanda atual, principalmente de ensino fundamental, é atendida e 
que há uma relativa margem para crescimento. Contudo, por um lado, mostra-se difícil 
estabelecer uma previsão de demanda na área, devido às suas características de 
processos migratórios sucessivos, à presença de diversos projetos minerários em 
diferentes estágios de licenciamento e implantação e à consolidação do papel 
polarizador exercido por Parauapebas em sua microrregião de inserção.  Por outro lado, 
o fato de que Parauapebas hoje já conta com um sistema educacional melhor 
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estruturado e com maior nível de oferta sem dúvida contribui para que tenha maior 
capacidade de atendimento às demandas que se apresentam.   

10.5.2.3.8 Programas de Educação em Nível Governamental e Privado 

Além do item já apresentado na parte deste Diagnóstico relativo à AII, este tema está 
contemplado em Ações Governamentais e Ações Empresariais na AID. 

No caso específico de Marabá, foram ressaltados os programas governamentais a seguir 
apresentados. 

 Projeto Cine Marrocos (antigo cinema): desenvolve atividades como teatro, dança e 
música; atende 1.360 alunos. O projeto se expandiu e foi levado para as escolas. O 
projeto – 2º. Tempo – funciona de manhã, à tarde e à noite e conta com a monitoria 
de profissionais vinculados à Secretaria de Educação;  

 Programa Judô vencendo a violência: 80 alunos atendidos por monitores, 
professores de Educação Física da rede municipal; 

 Projeto Decolando para o futuro: parceria com a Infraero, que disponibiliza espaço e 
equipamentos de informática para aulas de informática; o município fornece os 
professores. O Projeto atende cerca de 120 alunos; 

 Programa Dinheiro Direto na Escola: o Conselho Escolar da própria Escola decide 
onde aplicar o recurso do governo federal; algumas utilizam o recurso para adquirir 
equipamentos multimídia; 

 AABB Comunidade: parceria com o Banco do Brasil, que cede o espaço para 
atividades de recreação, lazer e educação física. O Projeto atende cerca de 200 
alunos que são selecionados nas escolas, segundo interesses do aluno ou indicação 
de professores e pedagogos. A Prefeitura disponibiliza transporte e lanche para os 
participantes;  

 MDI (Movimento de Democratização da Informática): uma ONG que cede o espaço e 
equipamentos de informática para “alfabetização digital”. A Prefeitura cede os 
monitores; 

 Mais Educação: Projeto do Governo Federal. A Prefeitura busca parceiros, 
associações, clubes, etc., para ceder o espaço onde serão desenvolvidas atividades 
do 2º. Tempo. O Governo Federal custeia o projeto.  

Há também uma parceria com o IBAMA, que disponibiliza madeiras apreendidas para 
reforma e construção (nos assentamentos) de escolas municipais. 

Os cursos de capacitação profissional estão apresentados no item correspondente a 
Programas Educacionais da AII. 

10.5.2.4 Saúde 

O modelo organizacional do setor saúde na AID corresponde ao processo de 
regionalização implantado pelo SUS, compreendendo o planejamento da rede de 
serviços em bases epidemiológicas, a utilização dos serviços pela população e a 
hierarquização desses serviços por níveis crescentes de complexidade, circunscritos a 
uma determinada área de abrangência.  
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Nesta conformação, os atendimentos médicos de maior complexidade da área em estudo 
são referenciados para Marabá e Parauapebas. Também é referência a capital do estado 
do Pará, Belém. 

10.5.2.4.1 Recursos Físicos 

A infra-estrutura de saúde de um território está representada pelo número de unidades 
existentes, ao passo que o nível de acesso da população tem relação direta com o 
prestador de serviço, se público e gratuito, ou se privado e restrito a convênios ou 
pagamento direto pelo usuário. Outro indicador de acesso é o tipo de estabelecimento, 
conforme o tipo de serviços que presta. 

Na Tabela 92 e na Figura 52, estão apresentados os dados referentes ao número de 
unidades de saúde presentes na AID, por tipo de prestador dos serviços e de 
estabelecimento, segundo os municípios onde se localizam. 



 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
200 

Tabela 92: Número de Unidades de Saúde por Tipo de Prestador e de Estabelecimento - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários 
N4 e N5 (2007). 

Tipo de estabelecimento 
Curionópolis Eldorado dos Carajás Marabá Parauapebas 

Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total 

Centro de saude/unidade 
básica de saúde 4 - 4 2 - 2 12 - 12 6 - 6 

Central de regulação de 
serviços de saúde - - - - - - 2 - 2 - - - 

Clinica 
especializada/ambulatório 
especializado 

- - - - - - 3 24 27 3 10 13 

Consultório isolado - - - 1 - 1 - 19 19 - 33 33 

Farmácia - - - - - - - - - - 1 1 

Hospital especializado - - - - - - 1 - 1 - 1 1 

Hospital geral 1 - 1 1 1 2 2 2 4 1 5 6 

Policlínica - - - - - - 2 - 2 - 3 3 

Posto de saúde 2 - 2 8 - 8 8 - 8 12 - 12 

Pronto socorro geral - - - - - - - 1 1 - - - 

Unidade de serviço de apoio 
de diagnose e terapia - - - - - - 1 13 14 - 5 5 

Unidade de vigilância em 
saúde - - - 1 - 1 1 - 1 2 - 2 

Unidade móvel terrestre - - - - - - 1 - 1 - - - 

Total 7 - 7 13 1 14 33 59 92 24 58 82 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 52: Número de Unidades de Saúde por Tipo de Prestador e de Estabelecimento - Área de 
Influência direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Alguns aspectos devem ser ressaltados: 

 De um total geral de 195 estabelecimentos, 39,5% são públicos (77 unidades), dos 
quais 24 correspondem a centros ou unidades básicas de saúde e 30 correspondem 
a postos de saúde; 

 Quando se analisa o tipo de unidade pertencente ao setor privado, realçam as 
clínicas ou ambulatórios especializados – 34 são particulares das 40 existentes, - e 
os consultórios isolados  os 52 são privados); 

 47,2% do total de estabelecimentos se concentram em Marabá e 42,0% das 
unidades estão localizadas em Parauapebas, o que confirma o papel da sede desses 
dois municípios como pólos regionais de saúde; 

 Curionópolis conta com sete estabelecimentos, todos públicos, dos quais um é 
hospital geral e as outras são unidades que prestam principalmente os serviços 
básicos; 

 Eldorado dos Carajás tem 14 unidades, das quais oito são postos de saúde e 
somente uma é privada (um hospital geral). Há também um hospital geral público; 

 Do total de 92 estabelecimentos existentes em Marabá, 64,1% são particulares, a 
maioria deles representada por clínicas ou ambulatórios especializados e 
consultórios isolados. Existe também um hospital especializado (público) e quatro 
hospitais gerais, que se dividem igualmente entre os prestadores de serviços 
governamentais e particulares; 

 Parauapebas mostra a maioria de empreendimentos privados, também com 
predomínio clínicas ou ambulatórios especializados e consultórios isolados. 
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Contudo, há um total de sete hospitais, que incluem um hospital privado 
especializado, referência para a AID. 

A Tabela 93 e a Figura 53 mostram a oferta de leitos de internação por 1.000 habitantes 
em cada município da AID. O coeficiente recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) é de três leitos para cada 1.000 habitantes.  

Tabela 93: Leitos de internação existentes e leitos SUS por 1.000 habitantes  - Área de influência 
direta - Plano de expansão dos corpos minerários N4 e N5 (2007) 

Municípios Leitos existentes por 1.000 
habitantes 

Leitos SUS por 1.000 
habitantes 

Curionópolis 3,9 3,9 

Eldorado dos Carajás 1,7 1,5 

Marabá 1,4 1,2 

Parauapebas 2,3 1,2 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 53: Leitos de internação existentes e leitos SUS por 1.000 habitantes - Área de Influência 
Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Observa-se que: 

 O índice de Curionópolis é superior ao recomendado pela OMS e, como antes 
comentado, os serviços prestados são somente públicos, ou seja, todos os leitos são 
do SUS; 
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 Em Eldorado dos Carajás, Marabá e Parauapebas, o coeficiente existente está 
aquém do que deveria ser. Ainda assim, a maior parte dos leitos é disponibilizada 
também pelo SUS. 

Aprofundando a análise para conhecer os recursos físicos existentes em Parauapebas, 
verificou-se que sua rede hospitalar está composta por cinco estabelecimentos privados 
e um público. Entre os primeiros, dois são conveniados ao SUS. No conjunto, têm 235 
leitos, 119 para o SUS. Tomando como adequado o valor de três leitos por 1.000 
habitantes, conclui-se pela insuficiência de leitos para atender a população residente 
(Tabela 94). Essa situação se amplia, em função da população que constantemente aflui 
ao município, em busca de oportunidades.  

Tabela 94: Leitos Hospitalares por Especialidade, disponíveis para o SUS. PARAUAPEBAS - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007) 

Descrição Total SUS NÃO SUS 

Cirúrgico 51 32 19 

Cirurgia geral 27 16 11 

Ginecologia 18 11 7 

Oftalmologia 1 0 1 

Ortopedia e traumatologia 5 5 0 

Clínico 65 32 33 

Cardiologia 3 0 3 

Clinica geral 62 32 30 

Complementar 6 2 4 

Unidade intermediária 4 0 4 

Unidade de isolamento 2 2 0 

Obstétrico 63 30 33 

Obstetrícia cirúrgica 28 8 20 

Obstetrícia clínica 35 22 13 

Pediátrico 49 22 27 

Pediatria clínica 45 20 25 

Pediatria cirúrgica 4 2 2 

Outras especialidades 1 1 0 

Psiquiatria 1 1 0 

Total 235 119 116 

*Leitos por 1000 pessoas 1,76 0,89 0,87 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas. 2007.  

* Base populacional: 133.298 habitantes (IBGE) 

O Hospital Municipal de Parauapebas presta atendimento 24 horas, incluindo plantão 
aos sábados, domingos e feriados. Na urgência e emergência, conta com dois 
consultórios e sete salas (curativo, gesso, higienização, pequenas cirurgias e 
observação). Para o atendimento ambulatorial, possui doze consultórios para clínicas 
básicas, clínica indiferenciada, odontologia e salas de enfermagem, imunização e 
nebulização, conforme a Tabela 95 
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Tabela 95: Instalações do Hospital Municipal. Parauapebas. Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Instalação Consultório Leitos 

Urgência e emergência   
Consultórios médicos 2 0 

Sala de curativo 1 0 

Sala de gesso 1 0 

Sala de higienização 1 0 

Sala pequena cirurgia 1 0 

Sala repouso/observação – indiferenciado 3 6 

Ambulatorial   

Clínicas básicas 3 0 

Clínicas indiferenciado 1 0 

Odontologia 1 0 

Sala de enfermagem (serviços) 5 0 

Sala de imunização 1 0 

Sala de nebulização 1 0 

Hospitalar   
Sala de cirurgia 3 0 

Sala de cirurgia ambulatorial 1 0 

Sala de recuperação 3 3 

Sala de curetagem 1 0 

Sala de parto normal 2 0 

Sala de pré-parto 1 2 

Leitos de alojamento conjunto 0 6 

Leitos recém nascido patológico 0 9 

Fonte: Hospital Municipal de Parauapebas. 2007. 
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A Tabela 96 apresenta os serviços especializados oferecidos. 

Tabela 96: Serviços Especializados oferecidos pela Unidade Ambulatorial e Hospitalar. Hospital 
Municipal. Parauapebas - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e 

N5 (2007). 

Serviços especializados Ambulatorial Hospitalar 

Atenção à saúde reprodutiva X X 

Atenção ao paciente com tuberculose X X 

Atenção ao pré-natal, parto e nascimento X X 

Atenção em saúde bucal X X 

Diagnóstico por anatomia patológica e / ou citopatologia X - 

Diagnóstico por imagem X X 

Diagnóstico por laboratório clínico X X 

Diagnóstico por métodos graficodinâmicos X - 

Dispensação de órtese, prótese e materiais especiais X X 

Farmácia X X 

Fisioterapia X X 

Hemoterapia X X 

Serviço de vigilância em saúde X X 

Fonte: Hospital Municipal de Parauapebas. 2008. 

10.5.2.4.2 Equipamentos 

Pouco mais de 25% do total de equipamentos existentes e em uso na rede de serviços de 
saúde no município de Parauapebas são utilizados pelo SUS (ver Tabela 97). 

Tabela 97: Equipamentos existentes na Rede de Serviços de Saúde, por tipo (%). Parauapebas - Área 
de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Tipos de equipamentos % 

Equipamentos de diagnóstico por imagem 28,1 

Equipamentos de infra-estrutura 35,0 

Equipamentos por métodos ópticos 45,4 

Equipamentos por métodos gráficos 50,0 

Equipamentos de manutenção da vida 25,0 

Outros equipamentos 25,7 

Equipamentos de odontologia 22,8 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas. 2007. 

Os tipos de equipamentos, por especialidade, existentes no Hospital Municipal, são os 
que a seguir se menciona. 

 Diagnóstico por imagem (Raio x e ultra-som): 4 unidades; 

 Infra-estrutura (ar condicionado e grupo gerador): 2 unidades; 
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 Equipamento de odontologia: 2 unidades; 

 Equipamento para manutenção da vida (diversos): 49 unidades; 

 Equipamento por método gráfico (eletrocardiógrafo): 2 unidades 

Outros equipamentos disponíveis na rede SUS são apresentados na Tabela 98. 

 

Tabela 98: Equipamentos em uso e disponíveis para o SUS. Parauapebas. Área de Influência Direta. 
Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Equipamento Existente Em uso SUS 

Equipamentos de diagnóstico por imagem 57 57 16 

Gama Câmara 1 1 - 

Mamógrafo com Comando Simples 1 1 1 

Mamógrafo com Estereotaxia 1 1 1 

Raio X até 100 mA/ 500mA/ Dentário 38 38 6 

Tomógrafo Computadorizado 1 1 1 

Ultrassom Doppler Colorido 6 6 2 

Ultrassom Ecógrafo 7 7 5 

Ultrassom Convencional 2 2 - 

Equipamentos de infra-estrutura 21 20 7 

Controle Ambiental/Ar-condicionado Central 14 14 3 

Grupo Gerador 5 5 3 

Usina de Oxigênio 2 1 1 

Equipamentos por métodos ópticos 11 11 5 

Endoscópio das Vias Respiratórias 1 1 - 

Endoscópio Digestivo 6 6 3 

Equipamentos para Optometria 2 2 1 

Laparoscópio/Vídeo 1 1 1 

Microscópio Cirúrgico 1 1 - 

Equipamentos por métodos gráficos 12 12 6 

Eletrocardiógrafo 10 10 4 

Eletroencefalógrafo 2 2 2 

Equipamentos de manutenção da vida 184 160 40 

Bomba de Infusão 1 1 - 

Berço Aquecido 10 10 3 

Bilirrubinômetro 2 2 2 

Desfibrilador 7 7 2 

Equipamento de Fototerapia 6 6 2 

Incubadora 14 14 3 

Monitor de ECG 12 12 2 

Monitor de Pressão Invasivo 26 26 2 

Monitor de Pressão Não-Invasivo 56 52 18 

Reanimador Pulmonar/AMBU 36 16 3 
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Equipamento Existente Em uso SUS 

Respirador/Ventilador 14 14 3 

Outros equipamentos 37 35 9 

Aparelho de Diatermia por Ultrassom/Ondas Curtas 12 12 3 

Aparelho de Eletroestimulação 15 14 4 

Bomba de Infusão de Hemoderivados 3 3 - 

Equipamentos de Aférese/Audiometria 4 3 - 

Forno de Bier 3 3 2 

Equipamentos de odontologia 90 79 18 

Equipo Odontológico Completo 37 34 7 

Compressor Odontológico 8 7 2 

Fotopolimerizador 12 9 2 

Caneta de Alta e de Baixa Rotação /Amalgamador 28 24 6 

Aparelho de Profilaxia c/Jato de Bicarbonato 5 5 1 

TOTAL 412 374 101 

Fonte: Hospital Municipal de Parauapebas. 2007. 

Esses dados, juntamente com os referentes aos recursos físicos, mostram a 
insuficiência do sistema público de saúde para a consecução dos princípios do SUS de 
equidade e integralidade. 

Outra instituição privada conveniada com o SUS é a Clínica Santa Terezinha. Presta 
assistência ambulatorial e hospitalar de média complexidade em três turnos, por meio 
das instalações e dos serviços constantes da Tabela 99.  

Tabela 99: Instalações e Serviços Especializados da Clínica Santa Terezinha. Parauapebas - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Instalações 

Clínicas básicas 2 

Consultório não médico 1 

Sala de curativo 1 

Sala de enfermagem 1 

Sala de gesso 1 

Sala de nebulização 1 

Salas de cirurgia 2 

Diagnóstico por imagem 

Mamógrafo com comando simples 1 

Raio x de 100 a 500 ma 2 

Ultra-som doppler colorido 1 

Ultra-som ecógrafo 2 

Equipamentos para manutenção da vida 

Bilirrubinômetro 1 

Desfibrilador 1 

Equipamento de fototerapia 1 
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Instalações 

Incubadora 1 

Monitor de ECG 3 

Monitor de pressão invasivo 6 

Reanimador pulmonar/ambutório 2 

Respirador/ventilador 4 

  

Equipamentos por métodos gráficos 

Eletrocardiógrafo 1 

Eletroencefalógrafo 1 

Equipamentos por métodos ópticos 

Endoscópio digestivo 1 

Laparoscópio/vídeo 1 

Outros equipamentos 

Aparelho de eletroestimulação 1 

Serviços especializados 

Atenção ao pré-natal, parto e nascimento 

Diagnóstico por anatomia patológica e/ou citopatologia 

Diagnóstico por imagem 

Diagnóstico por laboratório clinico 

Diagnóstico por métodos graficodinâmicos, endoscopia 

Videolaparoscopia 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas. 2007. 

Também conveniado ao SUS, o Hospital São Sebastião oferece assistência ambulatorial 
básica e de média complexidade e atenção hospitalar de média complexidade, com 
atendimento 24 horas, incluindo sábado, domingo e feriado Suas instalações estão 
apresentada na Tabela 100.  

Tabela 100: Instalações do Hospital São Sebastião. Parauapebas - Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Inatalações 

Urgência-Emergência 
Sala de atendimento indiferenciado 1 

Sala de observação – indiferenciado 1 

Instalação ambulatorial 
Consultórios clínicas básicas 1 

Sala de cirurgia ambulatorial 1 

Sala de observação 1 

Instalação hospitalar 
Sala de cirurgia 1 

Sala de parto normal 1 

Diagnóstico por imagem 

Raio x de 100 a 500 ma 2 
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Inatalações 

Tomógrafo computadorizado 1 

Ultrassom ecógrafo 1 

Equipamentos p/ manutenção da vida 

Berço aquecido 1 

Bilirrubinômetro 1 

Incubadora 1 

Desfibrilador 1 

Equipamento de fototerapia 1 

Monitor de pressão invasivo 3 

Reanimador pulmonar/ambu 2 

Respirador/ventilador 1 

Equipamentos por métodos gráficos 

Eletrocardiógrafo 1 

Eletroencefalógrafo 1 

Equipamentos por métodos ópticos 

Endoscópio digestivo 1 

Serviços especializados 

Atenção à saúde reprodutiva 

Atenção ao pré-natal, parto e nascimento 

Diagnóstico por anatomia patológica e / ou citopatologia 

Diagnóstico por imagem 

Diagnóstico por laboratório clínico 

Diagnóstico por métodos graficodinâmicos 

Endoscopia 

Hemoterapia 

Traumato-ortopedia 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas. 2007. 

Outra instituição hospitalar existente em Parauapebas (Núcleo de Carajás) é o Hospital 
Yutaka Takeda – HYT. Sua gestora é a Associação Beneficente de Assistência Social e 
Hospitalar Pró-Saúde e sua mantenedora, a Vale.  

É ele a referência de saúde mais próxima para os empreendimentos situados na área da 
Floresta Nacional de Carajás e conta com área de atendimento ao indígena, de acordo 
as exigências da FUNASA.  

Possui 12 convênios, além dos atendimentos particulares. Os casos avaliados, se 
necessário, são encaminhados para a rede credenciada da Vale em Parauapebas, 
Marabá, Belém, e, excepcionalmente, em São Paulo e Belo Horizonte. 

O HYT conta com 40 leitos ativos, dos quais dois são de CTI, podendo disponibilizar 
outros 10 leitos. Não há leitos por especialidade e a maioria deles corresponde a 
apartamentos. A ocupação média dos leitos é de 50%, mas, no momento da pesquisa de 
campo, a ocupação era de 25%. Quanto ao serviço transfusional, o Hospital mantém 
uma coleta regular de sangue e, em caso de urgência, recorre a Marabá ou Parauapebas 
para obtenção de bolsas de sangue. A ultra-sonografia é convencional, do tipo rádio-
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contraste.  Os exames de ressonância e de mamografia são realizados pela rede 
conveniada. O HYT tem um programa de pré-natal e, nos casos indicados, procede ao 
encaminhamento para a rede conveniada.  

O serviço de pronto-atendimento 24h atende pelas seguintes especialidades: clínica 
médica, terapia intensiva, nefrologia, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, medicina 
do trabalho, ortopedia e traumatologia, pediatria, clínica de alergia, cardiologia, 
neurologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, urologia e oftaltomologia.  

Oferece também os serviços de ultra-sonografia (convencional, doppler, vascular, 
obstétrico, músculo-esquelético), centro cirúrgico, exames preventivos / ginecológicos, 
endoscopia digestiva alta, radiologia, fonoaudiologia, análises clínicas, hemotransfusão, 
fisioterapia, ecocardiograma, tonometria, campimetria e mapeamento de retina. 

Desenvolve-se o Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional (PCMSO), com 
consulta ocupacional, exames de rotina de fezes, sangue e urina, pesquisa de 
anticorpos contra Doença de Chagas e alguns exames específicos, em função da 
atividade a ser exercida. São realizados, ainda, exames como audiometria ocupacional, 
raio x de tórax e crânio, espirometria, avaliação cardiológica, eletrocardiograma, esteira 
ergométrica e eletroencefalograma.  

Segundo entrevistas realizadas, foram registrados alguns casos de esquistossomose nos 
exames admissionais. No entanto, as principais causas de não admissão são problemas 
de coluna e de visão. Os trabalhadores contratados são vacinados contra febre amarela, 
tétano, hepatite A e B. O atendimento médico por causa de uso de drogas e depressão 
tem aumentado. Para esse tipo de atendimento, há um convênio com a Vila Sereno, no 
Rio de Janeiro. Foi mencionado que o uso de ansiolíticos é relativamente alto no Núcleo 
de Carajás, e o HYT desenvolveu um projeto na área de saúde mental, voltado para 
atendimento a mulheres residentes no Núcleo. Embora limitada pela baixa participação, 
a experiência foi avaliada como bem sucedida, motivo pelo qual a direção do HYT 
pretende reativá-lo.  

Foi informado que os casos de malária atendidos no HYT são raros, enquanto que os de 
leishmaniose, tuberculose e hanseníase são relativamente altos; contudo, muitos casos 
são encaminhados diretamente à rede de saúde do SUS, em Parauapebas. O hospital 
mantém um rígido e eficiente programa de controle de infecção hospitalar, que se 
encontra abaixo de 1%. 

10.5.2.4.3 Recursos Humanos 

O número de profissionais em atuação no sistema de saúde, conforme categorias 
selecionadas estão apresentadas na Tabela 101. 
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Tabela 101: Recursos Humanos por Categorias Selecionadas área de Influência Direta Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007) 

Categoria 
Curionópolis Eldorado dos Carajás Marabá Parauapebas 

Total Atende ao 
SUS 

Não atende 
ao SUS Total Atende 

ao SUS 
Não atende ao 

SUS Total Atende 
ao SUS 

Não atende 
ao SUS Total Atende ao 

SUS 
Não atende 

ao SUS 
Médicos 12 12 - 27 27 - 260 224 36 240 186 54 
Anestesista - - - - - - 8 8 - 4 2 2 
Cirurgião Geral - - - 2 2 - 25 23 2 9 5 4 
Clínico Geral 3 3 - 10 10 - 83 78 5 111 101 10 
Ginecologista 
Obstetra 3 3 - 2 2 - 22 19 3 31 23 8 

Médico de Família 5 5 - 5 5 - 2 2 - 2 2 - 
Pediatra - - - 1 1 - 12 10 2 13 7 6 
Psiquiatra - - - - - - 2 2 - 2 2 - 
Radiologista 1 1 - 2 2 - 7 5 2 20 14 6 
Cirurgião dentista 1 1 - 8 8 - 44 27 17 54 29 25 
Enfermeiro 7 7 - 10 10 - 65 65 - 64 57 7 
Fisioterapeuta - - - 1 1 - 18 14 4 20 10 10 
Fonoaudiólogo - - - - - - 3 1 2 2 1 1 
Nutricionista 1 1 - 1 1 - 12 12 - 14 13 1 
Farmacêutico 1 1 - 1 1 - 17 12 5 21 16 5 
Assistente social - - - - - - 9 9 - 5 5 - 
Psicólogo - - - - - - 11 10 1 6 6 - 
Auxiliar de 
Enfermagem 13 13 - 17 17 - 228 224 4 166 130 36 

Técnico de 
Enfermagem 4 4 - 12 12 - 134 129 5 97 82 15 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Como pode ser verificado, o total de médicos corresponde a 539 profissionais, dos quais 
83,3% atendem pelo SUS. Quando são examinados os dados por especialidade, também 
se confirma sua presença no setor público, inclusive enquanto médicos de família, ou 
seja, que compõem as equipes do Programa de Saúde da Família - PSF, existentes nos 
quatro municípios, mas com maior presença relativa em Curionópolis e Eldorado dos 
Carajás, frente à menor população existente, em comparação com a de Marabá e 
Parauapebas. 

Há 98 dentistas nos quatro municípios e sua média de atendimento ao SUS é de 57,1%, 
percentual abaixo do relativo aos médicos. Quase 95,0% dos enfermeiros existentes (um 
total de 139) atendem ao SUS, enquanto os fisioterapeutas são 39 e cerca de 64,0% 
deles atendem ao sistema público.  

Os auxiliares de enfermagem são numerosos (424 profissionais) e em mais de 97,0% 
dos casos atendem ao SUS, ao passo que os técnicos correspondem a 236 e cerca de 
96,0% estão vinculados ao SUS.  

O HYT, por sua vez, tem 22 médicos, dos quais 13 são contratados em regime de 40h 
semanais e nove para atendimentos especializados, com regime de trabalho variável. Há 
oito enfermeiros, 47 técnicos de enfermagem e cinco auxiliares.  

10.5.2.4.4 Demanda Atendida 

Buscou-se conhecer informações sobre a demanda atendida, com foco no município de 
Parauapebas.  

 Atenção básica e ambulatorial  

Dados do sistema de informações ambulatoriais do SUS, de 2007, mostram que são 
prestados 9,37 procedimentos de atenção básica por pessoa/ano no município, dos 
quais 88,0% são ações médicas e de enfermagem. Na atenção especializada, observam-
se 4,67 procedimentos por pessoa/ano (60,0% correspondem a exames de patologia 
clínica, equivalentes a 2,79 procedimentos por pessoa/ano), como indicado na Tabela 
102 
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Tabela 102: Número e Percentual de Atendimentos Ambulatoriais no SUS, por Habitante e Grupo de 
Procedimentos. Paraupebas. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 

e N5 (2007). 

Procedimentos ambulatoriais Nº % Habit/ano* 

Procedimentos de Atenção Básica 1.249.311 65,50 9,37 
Ações enfermagem/outros de saúde nível médio 801.492 64,15 6,01 

Ações médicas básicas 300.471 24,05 2,25 

Ações básicas em odontologia 85.573 6,85 0,64 

Ações executadas p/outros prof.nível superior 55.696 4,46 0,42 

Procedimentos básicos de vigilância em saúde 6.079 0,49 0,05 

Procedimentos especializados 622.417 32,63 4,67 
Proced.espec.profis.médicos,out.nívelsup./méd 109.759 17,63 0,82 

Cirurgias ambulatoriais especializadas 9.174 1,47 0,07 

Procedimentos traumato-ortopédicos 13.831 2,22 0,10 

Ações especializadas em odontologia 1.502 0,24 0,01 

Patologia clínica 372.483 59,84 2,79 

Anatomopatologia e citopatologia 10 0,00 0,00 

Radiodiagnóstico 47.195 7,58 0,35 

Exames ultra-sonográficos 13.115 2,11 0,10 

Diagnose 14.685 2,36 0,11 

Fisioterapia (por sessão) 40.369 6,49 0,30 

Terapias especializadas (por terapia) 294 0,05 0,00 

Procedimentos assistenciais de alta complexidade 35.649 1,87 0,27 

Acompanhamento de pacientes 35.649 100,00 0,27 

Total 1.907.377 100,00 14,31 

Fonte: IBGE. 

* Base populacional – 133.298 habitantes em 2007. 

As ações médicas básicas para os atendimentos de urgência (60,0%) foram superiores à 
soma de consultas especializadas (36,3%), conforme Tabela 103. 
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Tabela 103: Quantidade e Proporção das Ações Médicas Básicas, por Procedimentos Detalhados. 
Paraupebas - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Ações médicas básicas Nº % 

Atendimento de urgência com remoção 6 - 

Atendimento de urgência em clínicas básicas 144.075 47,95 

Atendimento médico urgência c/observação até 8 horas 35.398 11,78 

Atendimento clínico p/indicação/fornecimento de diafragma 1 - 

Consulta de pré-natal 7.381 2,46 

Consulta em clínica médica 53.077 17,66 

Consulta em ginecologia-obstetrícia 3.622 1,21 

Consulta em ginecologia 14.975 4,98 

Consulta em pediatria 21.732 7,23 

Consulta médica do PSF 4.459 1,48 

Consulta médica domiciliar 391 0,13 

Consulta médica para hanseníase 1.246 0,41 

Consulta médica puerperal  1.194 0,40 

Consulta para diagnóstico de diabetes 4 - 

Acompanhamento/avaliação portador de diabetes 3.002 1,00 

Consulta casos novos de tuberculose 559 0,19 

Consulta para tratamento auto-administrado p/ alta cura paciente tuberculose 566 0,19 

Consulta para tratamento supervisionado p/ alta cura paciente tuberculose 1 - 

Excisão/sutura simples  6.855 2,28 

Frenectomia 1 0,00 

Incisão e drenagem de abscesso 1.542 0,51 

Retirada de corpo estranho cavidade auditiva/nasal 384 0,13 

Total 300.471 100,000 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Parauapebas. 2007. 

10.5.2.4.4.1 Taxas de Morbidade e Mortalidade 

Com relação à morbidade hospitalar, a Tabela 104 e a Figura 54 trazem dados relativos 
à distribuição percentual de internações por grupo de causas e faixa etária no 
município de Curionópolis, em 2007.   
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Tabela 104: Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10 Curionópolis Área de Influência Direta - Plano de Expansão 
dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007) 

Capítulo CID Menor 
1 ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 a 49 
anos 

50 a 64 
anos 

65 anos 
e mais Total 

I Algumas doenças infecciosas e parasitárias 35,0 52,6 41,4 37,2 12,6 16,7 16,8 23,8 24,8 

II. Neoplasias (tumores) - - 0,7 0,9 0,4 0,8 1,1 1,7 0,7 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár - - - 0,9 0,4 0,5 - - 0,3 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas - 0,8 4,3 - 0,4 2,0 8,9 2,2 2,6 

V. Transtornos mentais e comportamentais - - - - - 0,1 - - 0,0 

VI.  Doenças do sistema nervoso 0,9 - 0,7 1,8 - 0,4 - - 0,3 

VII. Doenças do olho e anexos - - - - - - - - - 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - - - - - - - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório - - - - 1,8 4,8 23,2 26,5 7,4 

X. Doenças do aparelho respiratório 41,9 44,2 33,6 25,7 9,4 10,1 14,6 21,0 19,7 

XI. Doenças do aparelho digestivo - 0,8 1,4 5,3 4,5 9,6 10,7 6,6 6,6 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - 0,4 - - 0,9 0,6 2,5 1,1 0,8 

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - 0,4 - 1,8 - 1,1 3,2 1,7 1,1 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário - - 10,7 17,7 18,4 21,9 16,4 14,4 15,4 

XV. Gravidez parto e puerpério - - - 6,2 48,9 26,2 - - 15,6 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 21,4 - - - - - - - 1,2 

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 0,9 - - - - - - - 0,0 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat - - - - 0,4 0,5 0,4 1,1 0,4 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas - 0,8 6,4 2,7 1,8 4,6 2,1 - 2,9 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - - - - - - - - - 

XXI. Contatos com serviços de saúde - - 0,7 - - - - - 0,0 

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 54: Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10. 
Curionópolis - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Observa-se maior presença, em ordem decrescente, das internações por doenças 
infecciosas e parasitárias, relacionadas com questões de saneamento ambiental 
inadequado; do aparelho respiratório; da gravidez, parto e puerpério; das doenças do 
aparelho geniturinário. Quando se examina cada grupo de causa por faixa etária, 
alguns aspectos se destacam: 

 Como é esperada, a maior freqüência das internações por infecções e parasitoses, 
bem como por doenças respiratórias, nas faixas etárias mais jovens, mais 
vulneráveis às enfermidades ligadas ao meio ambiente em que vivem; 

 O elevado percentual de internações por gravidez, parto e puerpério na faixa de 15 
a 19 anos, que atinge 48,9%; 

 Nas faixas etárias mais idosas, como também esperado, a maior freqüência das 
internações por doenças do aparelho circulatório, seguida de perto pelas por 
infecciosas e parasitárias; 

 No auge da fase reprodutiva (20 a 49 anos), sobressaem os percentuais de 
internação por gravidez, parto e puerpério, bem como por doenças do aparelho 
geniturinário.  

Os dados de Eldorado dos Carajás, referentes ao mesmo tema, estão presentes na 
Tabela 105 e na Figura 55. 
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Tabela 105: Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10 Eldorado dos Carajás - Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007) 

Capítulo CID Menor 1 
ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 a 49 
anos 

50 a 64 
anos 

65 anos 
e mais Total 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 38,5 27,6 19,0 15,0 9,9 8,9 14,0 11,6 15,3 

II. Neoplasias (tumores) - - 0,5 0,5 0,4 1,6 0,6 1,7 0,9 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitário 0,3 0,2 0,5 0,5 - 0,1 0,3 - 0,2 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 2,3 5,5 9,2 5,2 1,2 3,7 10,7 16,3 5,0 

V. Transtornos mentais e comportamentais - - - - - 0,1 - - 0,0 

VI. Doenças do sistema nervoso - 0,4 - - - 0,4 0,3 - 0,2 

VII. Doenças do olho e anexos - - - - - - - - - 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - - - - - - - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 0,6 - - 0,5 0,6 8,9 19,6 23,8 6,7 

X. Doenças do aparelho respiratório 52,8 64,1 61,4 46,6 18,4 21,2 32,4 34,9 34,1 

XI. Doenças do aparelho digestivo - 0,4 2,2 1,6 4,3 7,5 7,7 4,1 4,8 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0,3 - - 0,5 0,2 0,7 1,8 1,2 0,6 

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - - - 2,1 0,6 0,6 1,2 0,6 0,5 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário - 0,8 3,8 8,8 5,8 12,8 8,9 3,5 7,9 

XV.  Gravidez parto e puerpério - - - 14,0 55,6 30,3 - - 20,6 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 3,9 - - - - - - - 0,3 

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 1,3 - - - 0,2 - - - 0,1 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat - - - - 0,2 0,1 0,3 - 0,1 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas - 1,1 3,3 4,1 2,5 3,0 2,1 2,3 2,4 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - - - - - - - - - 

XXI. Contatos com serviços de saúde - - - 0,5 - 0,1 - - 0,1 

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 55: Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10. 
Eldorado dos Carajás - Área de Influência direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 

(2007). 

Também em ordem decrescente, os maiores percentuais de internação correspondem às 
doenças do aparelho respiratório - que mostram índices elevados em todas as faixas 
etárias - seguidas das questões relativas a gravidez, parto e puerpério e das doenças 
infecciosas e parasitárias, novamente mais presentes nas faixas mais jovens da 
população. 

O grupo etário no auge da idade reprodutiva mantém os percentuais mais elevados em 
questões ligadas a gravidez, parto e puerpério e a doenças do aparelho geniturinário, 
enquanto na faixa de 15 a 19 anos o percentual de internação por gravidez, parto e 
puerpério corresponde a 55,6%. Os mais idosos, por sua vez, padecem principalmente 
de internação por doenças respiratórias e circulatórias. 

Quanto a Marabá, os dados se encontram na Tabela 106 e na Figura 56. 
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Tabela 106: Distribuição Percentual das Internações por Grupo de causas e Faixa Etária - CID10. Marabá - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2007) 

Capítulo CID Menor 1 
ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 a 49 
anos 

50 a 64 
anos 

65 anos 
e mais Total 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 20,7 30,6 15,1 9,6 3,1 7,0 9,9 11,2 8,9 

II. Neoplasias (tumores) 0,5 0,5 2,8 3,3 0,1 1,9 6,0 5,9 2,1 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 0,2 0,7 1,5 1,4 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 0,8 0,7 0,9 0,5 0,1 0,4 2,1 2,8 0,6 

V. Transtornos mentais e comportamentais - - - 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 

VI. Doenças do sistema nervoso 0,6 1,6 2,5 1,1 0,1 0,5 1,9 1,7 0,7 

VII. Doenças do olho e anexos - - 0,3 - 0,1 - - - 0,0 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0,3 1,2 4,6 0,8 - - - - 0,2 

IX. Doenças do aparelho circulatório 0,3 - - 0,8 0,5 6,3 25,5 20,7 6,7 

X. Doenças do aparelho respiratório 35,4 43,6 28,4 9,1 2,2 5,0 21,7 37,9 11,4 

XI. Doenças do aparelho digestivo 0,5 4,7 10,5 9,1 2,4 8,3 18,5 10,0 7,8 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0,6 1,4 0,6 0,5 0,1 0,6 1,3 1,0 0,6 

XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - 0,9 2,8 3,8 0,4 1,5 2,1 1,2 1,3 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 0,2 3,3 7,4 5,8 2,2 3,8 3,5 2,6 3,4 

XV. Gravidez parto e puerpério - - - 29,7 81,5 52,4 0,1 - 43,1 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 36,8 0,2 - - - - - - 1,9 

XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 2,6 4,5 1,9 1,6 0,1 0,1 0,1 - 0,5 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat - 0,5 0,9 0,5 0,1 0,6 0,5 0,7 0,5 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 0,8 5,4 19,4 20,9 6,0 8,1 5,7 3,3 7,5 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - - - - - - - - - 

XXI. Contatos com serviços de saúde - 0,3 0,3 1,1 0,1 2,2 - - 1,4 

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 56: Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10. 
Marabá. Área de Influência direta. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5. 2007. 

 

Verifica-se que: 

 As questões que mais provocam internações, em termos relativos e em ordem 
decrescente de importância, são gravidez, parto e puerpério; doenças do aparelho 
respiratório; infecciosas e parasitárias (que acometem principalmente os mais 
novos); do aparelho digestivo; 

 Os mais idosos são mais afetos a internação em decorrência das doenças dos 
aparelhos respiratório e circulatório; 

 Os percentuais de internação por gravidez, parto e puerpério nas faixas de 10 a 14 
anos (29,7%), de 15 a 19 anos (81,5%) e de 20 a 49 anos (52,4%) são os mais 
elevados em comparação aos dos outros municípios e apontam para o problema da 
gravidez precoce. 

Parauapebas, por sua vez, tem seus dados mostrados na Tabela 107 e na Figura 57.
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Tabela 107: Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10 Parauapebas - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Capítulo CID Menor 1 
ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 a 49 
anos 

50 a 64 
anos 

65 anos 
e mais Total 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 31,7 45,8 34,4 25,7 4,4 8,0 19,4 16,4 16,0 

II. Neoplasias (tumores) - 0,3 1,4 1,6 0,2 2,5 5,0 0,6 1,7 

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 0,1 0,6 1,8 0,4 0,2 0,4 1,7 1,5 0,5 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 0,6 1,0 2,1 1,6 0,2 0,6 4,6 6,0 1,1 

V. Transtornos mentais e comportamentais - - - - 0,6 1,0 0,2 - 0,6 

VI. Doenças do sistema nervoso 0,4 0,3 0,4 1,6 0,1 0,4 1,1 0,3 0,4 

VII. Doenças do olho e anexos - - - - - - - - - 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide - - 0,4 - - - - - 0,0 

IX. Doenças do aparelho circulatório 0,5 0,1 0,4 0,8 1,3 8,9 21,8 30,4 7,2 

X. Doenças do aparelho respiratório 33,0 42,3 24,6 9,0 2,7 4,2 12,7 20,9 12,6 

XI. Doenças do aparelho digestivo 1,8 3,6 13,0 10,2 2,3 6,9 16,2 10,1 6,3 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 0,1 0,4 2,1 0,4 0,3 0,4 0,6 1,8 0,5 

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo - 0,1 1,1 2,9 0,9 1,1 2,6 1,2 1,0 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 0,6 2,7 8,8 4,1 3,5 7,6 9,2 9,3 6,0 

XV. Gravidez parto e puerpério - - - 29,0 80,7 51,7 - - 38,4 

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 29,6 - - - - - - - 2,7 

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas 0,6 0,7 1,8 0,8 - 0,0 - - 0,2 

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 0,2 0,3 1,1 1,2 0,2 1,6 1,7 0,9 1,1 

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas 0,7 1,3 6,7 10,2 2,3 4,2 3,3 0,6 3,4 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade - - - - - - - - - 

XXI. Contatos com serviços de saúde 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 - - 0,3 

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido - - - - - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 57: Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10. 
Parauapebas. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

 

Realçam os seguintes aspectos: 

 São mais salientes os percentuais relativos a internação por gravidez, parto e 
puerpério (38,4%), seguidos de longe por doenças infecciosas e parasitárias (16,0%, 
novamente com maior presença entre as crianças) e do aparelho respiratório 
(12,6%, com mais freqüência entre as faixas etárias mais elevadas); 

 Embora um pouco inferiores aos de Marabá, os percentuais de internação por 
gravidez, parto e puerpério de Parauapebas atingem 29,0 % no grupo de 10 a 14 
anos, 80,7% no de 15 a 19 anos e 51,7% no de 20 a 49 anos. 

Aprofundando a análise em Parauapebas, verifica-se que o município reflete o quadro 
epidemiológico-ambiental da Região Amazônica, condicionado por precárias condições 
de saneamento.  

As Tabela 108 e Tabela 109apresentam as principais causas de internações 
hospitalares em 2008, com percentuais distribuídos por faixa etária.  

A população de até nove anos de idade tem como maior causa de internação as doenças 
infecciosas e parasitárias, o que mais uma vez remete à precariedade das condições 
locais de saneamento. Chama a atenção também o alto percentual de internações 
relacionadas à gravidez de mulheres situadas na faixa etária de 10 a 19 anos, o que 
indica a necessidade de políticas públicas voltadas ao tema da gravidez precoce. Por 
sua vez, as infecções respiratórias afetam principalmente as pessoas situadas nas 
faixas etárias até nove anos de idade e de 60 anos e mais. 
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Entre as doenças de notificação compulsória, as que apresentaram maior incidência em 
2008 foram hanseníase, dengue, hepatite viral e doenças sexualmente transmissíveis - 
DST. 

Tabela 108: Causas de Internações Hospitalares (%). Parauapebas Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2008). 

Capítulo CID 
Faixa Etária 

< 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 69 70 e mais Total 

I. Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

15,7 24,9 8,3 4,9 4,3 27,5 10,7 3,6 100 

IX. Doenças do 
aparelho 
circulatório 

0,7 0,2 0,2 1,0 1,8 33,6 34,1 28,2 100 

X. Doenças do 
aparelho 
respiratório 

21,8 32,3 4,7 3,2 2,5 15,9 11,5 8,2 100 

XI. Doenças do 
aparelho 
digestivo 

2,3 4,2 7,3 6,8 5,2 47,3 21,6 5,4 100 

XIV. Doenças 
do aparelho 
geniturinário 

3,0 4,4 5,2 3,6 7,7 45,0 14,1 7,5 100 

XV. Gravidez, 
parto e 
puerpério 

0 0 0 1,9 27,7 70,4 0 0 100 

Fonte: SIH/SUS, 2009. 

Tabela 109: Causas de Internações Hospitalares (%). Parauapebas. Área de Influência Direta - Plano 
de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2008) e Janeiro a Julho de 2009.  

Capítulo CID Faixa Etária 
< 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 69 70 e mais Total 

I. Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

17,0 23,5 5,3 6,7 5,9 27,1 10,7 3,8 100 

IX. Doenças do 
aparelho 
circulatório 

0,6 0 1,2 2,4 1,2 28,3 35,6 31,4 100 

X. Doenças do 
aparelho 
respiratório 

21,4 31,8 8,2 2,7 1,8 14,5 10,2 9,4 100 

XI. Doenças do 
aparelho 
digestivo 

3,6 6,7 5,4 7,1 5,8 45,5 23,2 2,7 100 

XIV. Doenças 
do aparelho 
geniturinário 

2,9 12,1 12,1 5,8 6,6 45,8 10,8 3,7 100 

XV. Gravidez, 
parto e 
puerpério 

0 0 0 1,5 27,6 70,9 0 0 100 

Fonte: SIH/SUS, 2009. 
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Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, entre os nascidos vivos de 2006 a 2007, 
respectivamente 7,6% e 6,6% eram crianças com peso abaixo de 2.500 g. Os dados do 
Programa Bolsa Família, por sua vez, mostram que 19,0% das crianças apresentam a 
relação peso/idade entre muito baixo peso, baixo peso e risco nutricional. Os dados da 
atenção básica também indicam que 21,0% das gestantes têm baixo peso.  

Os problemas de saúde mais significativos, registrados no PSF em maiores de 15 anos 
de idade, são hipertensão arterial, diabetes, deficiência física, hanseníase, alcoolismo, 
epilepsia, tuberculose e malária.  

Entre as doenças de transmissão vetorial16, além da dengue e da malária, foram 
notificados e confirmados 100 casos de leishmaniose tegumentar, em 2006. Dados 
fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde registram 354 e 265 casos confirmados 
de dengue e malária, respectivamente, em 2007. Nesse mesmo ano, receberam 
atendimento médico, nos serviços locais de saúde, 13 pessoas acometidas por 
leishmaniose tegumentar. Chama a atenção o registro de 838 casos de atendimento 
anti-rábico nos serviços de controle de zoonoses. 

A hanseníase se apresenta como um problema de saúde pública em Parauapebas, com 
registro de 50 casos em 2007. Entre 2004 e 2007, foram notificados 17 casos de AIDS 
e, em 2006, 50 de tuberculose. 

Destaca-se a importância dos acidentes com animais peçonhentos. O Relatório da 
Secretaria Municipal de Saúde aponta 33 registros em 2006, dos quais 13 provocados 
por serpentes do gênero Bothrops. 

8,6%
6,9%

22,5%

6,4%7,9%

26,4%

21,2%

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias

II. Neoplasia e Tumores

IX. Doenças do Aparelho Circulatório

X. Doenças do aparelho respiratório

XVI. Algumas afec originadas no preiodo perinatal

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

Demais causas definidas

 
Fonte: DATASUS, 2009. 

 

Figura 58: Mortalidade por Grupo de Causas (%). Parauapebas. Área de Influência Direta. Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2008). 

A seguir, serão analisados os principais indicadores de mortalidade da população da 
AID, nos anos de 2000 e 2006 (Tabela 110 e Figura 59). 

                                            
16 Ver no Diagnóstico do Meio Biótico a análise de informações sobre os vetores das doenças endêmicas presentes na região. 
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Tabela 110: Número de Óbitos por 1.000 habitantes Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006) 

Municípios 2000 2006 

Curionópolis 3,8 7,0 

Eldorado dos Carajás 3,3 2,6 

Marabá 5,6 5,1 

Parauapebas 3,8 4,6 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 59: Número de Óbitos por 1.000 Habitantes. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 

Em Curionópolis ocorreu um aumento do número de óbitos, no período considerado, 
que desloca-se de 3,8 para 7,0 habitantes por 1.000, enquanto em Parauapebas esse 
indicador tem um incremento de 3,8 para 4,6 óbitos por mil habitantes. 

Nos outros dois municípios há uma ligeira diminuição, passando de 5,6 para 5,1 óbitos 
por 1.000 habitantes, e em Eldorado dos Carajás observa-se um decréscimo de 3,3 para 
2,6 óbitos por 1.000 habitantes, entre 2000 e 2006. 

Os índices relativos à mortalidade infantil (óbitos de crianças com menos de 1 ano por 
1.000 nascidos vivos) são importantes para se conhecer os níveis de qualidade de vida 
de uma população, tendo em vista ser este um dos grupos mais vulneráveis. A Tabela 
111 e a Figura 60 apresentam tais índices para os municípios da área em estudo, nos 
anos de 2000 e 2006. 
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Tabela 111: Mortalidade infantil por 1.000 Nascidos-Vivos - Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 

Municípios 2000 2006 

Curionópolis 30,2 28,6 

Eldorado dos Carajás 37,7 21,8 

Marabá 44,1 24,9 

Parauapebas 25,7 21,2 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 60: Mortalidade Infantil por 1.000 Nascidos-Vivos. Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 

Conforme se verifica, a mortalidade infantil diminuiu em todos os municípios 
considerados, sendo que em Marabá e em Eldorado esse decréscimo foi mais 
expressivo. Ainda assim, as taxas são elevadas: em Curionópolis, representa 28,6 óbitos 
de crianças com menos de 1 ano por 1.000 nascidos vivos em 2006; em Eldorado dos 
Carajás, corresponde a 21,8; em Marabá, 24,9; e 21,2 óbitos em Parauapebas.  

Desde 1999, Parauapebas tem apresentado taxas médias de mortalidade infantil em 
patamar superior ao índice considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que é de 10 mortes para cada mil nascimentos. Os dados pesquisados, 
referentes ao período 1999-2006, mostram oscilação das taxas registradas. Esse 
comportamento pode estar associado ao fato de que, na região norte, costuma haver 
sub-notificação de óbitos infantis e de nascidos vivos. 
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Interessa conhecer também a mortalidade por faixa etária e grupo de causas. A Tabela 
112 e a Figura 61 apresentam esse dado para o município de Curionópolis em 2006. 

Tabela 112: Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária e Grupo de Causas - CID10 Curionópolis. 
Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006).  

Grupo de 
Causas 

Menor 
1 ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 
14 

anos 

15 a 
19 

anos 

20 a 
49 

anos 

50 a 
64 

anos 

60 
anos e 
mais 

65 
anos e 
mais 

Total 

I. Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

10,0 66,7 - - 33,3 18,2 7,7 - - 11,8 

II. Neoplasias 
(tumores) - - - - - - 23,1 7,4 - 3,9 

IX. Doenças 
do aparelho 
circulatório 

10,0 - - - - 36,4 38,5 66,7 81,8 42,1 

X. Doenças 
do aparelho 
respiratório 

40,0 - - - - - - 7,4 9,1 7,9 

XVI. 
Algumas afec  
originadas 
no período 
perinatal 

20,0 - - - - - - - - 2,6 

XX. Causas 
externas de 
morbidade e 
mortalidade 

- - 50,0 - 66,7 40,9 15,4 7,4 4,5 19,7 

Demais 
causas 
definidas 

20,0 33,3 50,0 100,0 - 4,5 15,4 11,1 4,5 11,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 61: Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária e Grupo de Causas - CID10. Curionópolis. 
Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 

 

Alguns dados devem ser comentados: 

 Em termos gerais, os percentuais mais altos de mortalidade estão nas doenças do 
aparelho circulatório, que acometem principalmente as faixas etárias acima de 50 
anos, seguidos pelos referentes a causas externas de morbidade e mortalidade. 
Estas últimas, muitas vezes, se relacionam a situações de violência e criminalidade, 
registrando-se sua maior presença nas faixas etárias de 5 a 19 anos; 

 O elevado percentual de mortalidade nos grupos com até quatro anos de idade 
devido a doenças infecciosas e parasitárias, o que decorre das más condições de 
saneamento ambiental; 

 No grupo de demais causas não definidas estão representadas circunstâncias de 
falecimento fora de instituições hospitalares e sem assistência médica (daí a falta de 
especificação da causa mortis no atestado de óbito), além da falta de adequado 
registro. Chama a atenção que o total dos óbitos de 10 a 14 anos se encontre nesse 
caso, além da metade daqueles ocorridos na faixa de 5 a 9 anos.  

A Tabela 113 e a Figura 62 apresentam os dados de mortalidade proporcional para 
Eldorado dos Carajás em 2006. 
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Tabela 113: Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária e Grupo de Causas - CID10 Eldorado dos 
Carajás - Área de Influência Direta Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006) 

Grupo de Causas Menor 
1 ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 
14 

anos 

15 a 
19 

anos 

20 a 
49 

anos 

50 a 
64 

anos 

65 
anos e 
mais 

Total 

I. Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

36,4 - - - 25,0 5,4 7,1 9,1 10,6 

II. Neoplasias 
(tumores) - - - - - - - 18,2 2,4 

IX. Doenças do 
aparelho circulatório - - 33,3 - - 2,7 42,9 54,5 16,5 

X.  Doenças do 
aparelho respiratório 18,2 80,0 - - - - - - 7,1 

XVI. Algumas afec 
originadas no período 
perinatal 

18,2 - - - - - - - 2,4 

XX. Causas externas 
de morbidade e 
mortalidade 

- 20,0 66,7 - 25,0 83,8 21,4 - 44,7 

Demais causas não 
definidas 27,3 - - - 50,0 8,1 28,6 18,2 16,5 

Total 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 62: Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária e Grupo de Causas - CID10. Eldorado dos 
Carajás. Área de Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5. 2006. 
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É importante ressaltar que: 

 No conjunto dos dados, os grupos de causas mais presentes são as causas externas 
de morbidade e mortalidade, percentual fortemente puxado pela faixa etária de 20 a 
49 anos, mas também elevada nas de 5 a 9 e 15 a 19 anos. Deve-se lembrar que 
Eldorado dos Carajás tem histórico de violência; 

 As doenças do aparelho circulatório, segundo grupo mais presente, acometem mais 
as pessoas com idade acima de 50 anos, mas em percentuais muito menores que os 
de Curionópolis; 

 As doenças respiratórias respondem de modo expressivo pela mortalidade das 
crianças até quatro anos, enquanto as afecções originadas no período neonatal 
atingem os menores de um ano; 

 O problema de subnotificação e falta de registro representado pela categoria de 
demais causas não definidas é mais evidente na faixa etária de 15 a 19 anos, na 
qual representou a metade dos óbitos. 

Os dados de mortalidade proporcional referentes à Marabá se encontram na Tabela 
114e a Figura 63, para o mesmo ano de 2006.  

Tabela 114: Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária e Grupo de Causas - CID10 Marabá - Área 
de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006) 

Grupo de 
Causas 

Menor 
1 ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 a 49 
anos 

50 a 64 
anos 

65 anos 
e mais Total 

I. Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

10,8 19,2 12,5 - - 4,8 2,6 6,7 6,1 

II. Neoplasias 
(tumores) - 3,8 6,3 8,3 2,4 6,2 19,7 18,6 9,9 

IX. Doenças do 
aparelho 
circulatório 

- 3,8 12,5 8,3 4,9 10,0 38,5 40,2 19,3 

X. Doenças do 
aparelho 
respiratório 

7,5 11,5 6,3 - - 3,1 1,7 11,9 5,8 

XVI. Algumas 
afec originadas 
no período 
perinatal 

64,2 - - - - - - - 9,4 

XX. Causas 
externas de 
morbidade e 
mortalidade 

1,7 30,8 56,3 75,0 87,8 67,0 15,4 5,2 35,1 

Demais causas 
não definidas 15,8 30,8 6,3 8,3 4,9 8,9 22,2 17,5 14,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 63: Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária e Grupo de Causas - CID10. Marabá. Área de 
Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 

São aspectos que se destacam: 

 A maior presença das causas externas de morbidade e mortalidade, no conjunto 
dos dados, com peso elevado nas faixas etárias de 15 a 19 e de 10 a 14 anos; 

 As doenças infecciosas e parasitárias, bem como as respiratórias, como causa de 
morbi-mortalidade das faixas etárias menores, assim como a presença mais 
expressiva dos problemas cardiovasculares e das neoplasias na população acima de 
50 anos; 

 Uma questão antes comentada, a das demais causas não definidas, se faz visível 
tanto nos grupos etários de menor idade quanto nos acima de 50 anos.  

Quanto a Parauapebas, os dados referentes ao município estão contidos na Tabela 115 
e na Figura 64. 
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Tabela 115: Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária e Grupo de Causas - CID10 Parauapebas - 
Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos corpos Minerários N4 e N5 (2006) 

Grupo de 
Causas 

Menor 
1 ano 

1 a 4 
anos 

5 a 9 
anos 

10 a 14 
anos 

15 a 19 
anos 

20 a 49 
anos 

50 a 64 
anos 

65 anos e 
mais Total 

I. Algumas 
doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

6,2 15,4 - - 3,7 3,4 1,6 1,2 3,4 

II. Neoplasias 
(tumores) - 7,7 - 16,7 7,4 6,1 14,3 11,0 7,6 

IX. Doenças 
do aparelho 
circulatório 

1,5 - - 16,7 11,1 7,4 41,3 54,9 21,3 

X. Doenças do 
aparelho 
respiratório 

9,2 23,1 - - 3,7 1,4 11,1 6,1 5,9 

XVI. Algumas 
afec 
originadas no 
período 
perinatal 

66,2 - - - - - - - 10,5 

XX. Causas 
externas de 
morbidade e 
mortalidade 

- 38,5 40,0 66,7 63,0 66,9 12,7 1,2 33,3 

Demais 
causas não 
definidas 

16,9 15,4 60,0 - 11,1 14,9 19,0 25,6 18,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 64: Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária e Grupo de Causas - CID10. Parauapebas. 
Área de Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 
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Pode-se verificar que: 

 No conjunto dos dados, em ordem decrescente, as principais causas de morbi-
mortalidade estão representadas pelos grupos de causas externas, doenças do 
aparelho circulatório e demais causas não definidas (60,0% da faixa etária de 5 a 9 
anos está nesta situação); 

 É elevado o percentual de crianças com afecções originadas no período neonatal; 

 As faixas de 10 a 49 anos respondem fortemente pelas causas externas, as de 
menos de 1 a 4 anos são as mais acometidas pelas doenças infecciosas e 
parasitárias e as acima de 50 anos padecem das doenças degenerativas (como as 
circulatórias e as neoplasias). 

A Tabela 116 e a Figura 65 informam sobre a taxa bruta de natalidade nos municípios 
da AID, um indicador relevante, conceituado como o número de nascidos vivos por 
1.000 habitantes. 

Tabela 116: Taxa Bruta de Natalidade. Área de Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 

Municípios 2000 2006 

Curionópolis 20,4 27,9 

Eldorado dos Carajás 16,1 17,1 

Marabá 20,4 25,6 

Parauapebas 31,6 33,7 

Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 
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Fonte: DATASUS. Cadernos de Saúde, 2009. 

Figura 65: Taxa Bruta de Natalidade. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 
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Para que se tenham parâmetros de comparação, a taxa bruta de natalidade brasileira 
correspondeu a 21,06 nascidos vivos por 1.000 habitantes em 2000 e regrediu para 
18,17 em 2004, último ano para o qual se obteve dados.  

Conforme pode ser observado na tabela e na figura antes apresentadas, os municípios 
em estudo apresentam as seguintes situações: 

 Todos eles tiveram aumento do número de nascidos vivos, sendo o maior 
incremento verificado em Curionópolis; 

 O município onde o indicador é mais baixo é Eldorado dos Carajás, que nem em 
2006 chega à média brasileira de 2004, superada pelos outros municípios da AID 
desde 2000; 

 A taxa bruta de natalidade de Parauapebas se mostra bem mais elevada que a dos 
outros territórios considerados.    

10.5.2.4.5 Relações Curandeiros/Serviços Médicos em Unidades de Saúde 
Governamentais 

Não foram identificadas relações entre curandeiros e serviços médicos em unidades de 
saúde governamentais.  

10.5.2.4.6 Compatibilidade do Sistema Existente Face às Demandas Atuais e 
Previstas 

O diagnóstico do Sistema de Saúde realizado nos quatro municípios da AID evidenciou 
a existência de pressão de demanda atual sobre os serviços básicos de saúde. Por um 
lado, mostra-se difícil estabelecer uma previsão de demanda na área, devido às suas 
características de processos migratórios sucessivos, à presença de diversos projetos 
minerários em diferentes estágios de licenciamento e implantação e à consolidação do 
papel polarizador exercido por Parauapebas em sua microrregião de inserção. Por outro 
lado, o fato de que Parauapebas conta com um sistema de saúde melhor estruturado e 
com maior nível de oferta sem dúvida contribui para que tenha maior capacidade de 
atendimento às demandas que se apresentam.   

10.5.2.4.7 Programas de Saúde em Nível Governamental e Privado 

Além do item já apresentado na parte deste Diagnóstico relativo à AII, este tema está 
contemplado em Ações Governamentais e Ações Empresariais na AID. 

10.5.2.5 Lazer, Turismo, Religião e Cultura 

Os municípios da AID apresentam atividades e estrutura de lazer relativamente 
reduzida, em comparação com outros locais da Região Norte. Devido ao clima e à 
presença de rios de porte, uma das principais atividades é o banho em rios e 
cachoeiras, que se faz acompanhar pela pesca amadora. 

Outra atividade de lazer muito comum é a freqüência a estabelecimentos de 
alimentação e bebidas. Todas as cidades da AID têm bares, restaurantes e lanchonetes, 
de qualidade variável, espalhados na malha urbana - e, inclusive, no canteiro central de 
vias principais - que atraem numerosos consumidores. Neles e em seu entorno muitas 
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vezes se desenvolvem eventos de maior porte (festas juninas, apresentações de música 
e/ou dança, comícios etc). 

Entre os esportes se destaca o futebol, presente em cada município por meio de seus 
estádios, mas também de quadras e campinhos de futebol nas sedes municipais, na 
área rural e nas vilas, onde ocorre principalmente o jogo dominical, como acontece em 
outras partes do Brasil. 

Quanto a Parauapebas, o Plano Diretor Participativo do município se refere a espaços 
urbanos públicos e privados de lazer e cultura, como mostra a Tabela 117. 

Tabela 117: Espaços Urbanos Públicos e Privados de Lazer e Cultura. Parauapebas - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 

Bairro / Local Espaço 

Cidade Nova 

Praça Mahatma Gandhi 
Zion Loung Bar 
Danceteria Caverna 
Churrascaria Gaúcha 
Churrascaria Serve Bem 

Chácara do Sol  
Primavera 

Praça da Escola Euclides Figueiredo 
Praça da Chácara do Sol 
Clube Juvenil 
Espaço da Criança e do Adolescente 
Clube Tiradentes 
Barracão do Rui (Primavera do 
Amanhã) 
Bebericar Comes e Bebes 

Rio Verde 

Praça da Cidadania 
Praça do Rio Verde 
Chácara Rio Verde 
Chácara da Madalena 
Sorri Parauapebas 

Bairro da Paz 
Beira Rio 
Saída para Canaã dos Carajás 

Fazendo um Amanhã Melhor 
Antares Drinks 
Bolero Drinks 
Bentinho Bar 
Dada Drinks 
Lapinha Drinks 
Chácara do Ézio Orlando 
Praça Beira Rio 
Lamezon Drinks 
Tia Graça Drinks 
Parque de Vaquejada (Chico Oliveira) 

Liberdade 
União 
Saída Ferrovia 

Praça da Liberdade 
Cammon Drinks 
Eventual Drinks 
Ponto Certo Drinks 
Centro de Desenvolvimento Cultural 
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Bairro / Local Espaço 

Clube ASFEP 
Associação dos Pais e Amigos do 
Excepcional 
City Park Clube 
Parque de Exposição (SIPRODUZ) 

Novo Horizonte Babado Novo 

Carajás 
Praça de Alimentação 
Zoobotâncio 
Clube Docenorte 

Fonte: Plano Diretor Participativo de Parauapebas. Prefeitura Municipal de Parauapebas; 
Universidade Federal do Pará. 2006. 

Na área rural, especialmente nos finais de semana, as atividades de lazer também são 
os banhos e a pesca amadora, além do jogo de futebol. Os principais locais 
mencionados pelos entrevistados foram o Rio Parauapebas e as cachoeiras do Padre e 
de Dona Beja, bem como o City Park Tênis Clube.  

Como atividades esportivas, são praticados futebol de campo e de areia, futsal, handbol, 
voleibol, basquetebol, vaquejada, capoeira, box, skate, motocross, bicicross, atletismo, 
karatê, jiu-jitsu, judô, natação, tênis de quadra e de mesa, xadrez, truco e outros. 
Existem quadras em quase todos os bairros da cidade, além de clubes, onde se 
praticam esses esportes. 

Foram identificados os clubes: Juvenil (Chácara do Sol), ASFEP (Bairro União), 
Docenorte (Núcleo de Carajás), Metabase (Chácara da Lua), Complexo Esportivo Rio 
Verde, Ginásio Poliesportivo (Beira Rio), Clube Tiradentes (no bairro de mesmo nome), 
Campo do Andreoli (Bairro Liberdade II) e Clube Odebrecht (Chácara do Sol).     

O turismo ainda é uma atividade econômica pouco comum nos municípios da AID, com 
exceção do turismo de negócios. Embora em especial a mineração atraia numerosos 
profissionais de todo tipo e nível para a área, em especial para os pólos de Marabá e 
Parauapebas, a estrutura existente para recebê-los tem muito espaço para crescer e se 
aprimorar, tanto em termos de hospedagem quanto de alimentação, lazer e outros 
serviços. Conforme estudos realizados pelo SEBRAE, a cadeia produtiva do turismo 
movimenta 52 atividades, o que permite antever seu expressivo potencial, enquanto 
fonte de trabalho e renda para os municípios. A AID poderia desenvolver mais algumas 
modalidades de turismo, como turismo de aventura, turismo científico e ecoturismo, 
turismo de eventos e cultural. Neste caso, a integração com municípios vizinhos se faz 
necessária, visto que alguns deles contam com atrativos naturais como mirantes e 
cachoeiras. Ademais, cabe salientar o potencial efetivo apresentado pela Floresta 
Nacional de Carajás, unidade de conservação de uso sustentável conhecida 
mundialmente. 

O turismo de negócios, como mencionado, já é uma realidade local, tanto em Marabá 
quanto em Paraupebas, em função da presença da Vale e de empresas fornecedoras na 
região. Conforme entrevista na Secretaria Municipal de Cultura de Parauapebas, a 
Prefeitura atua tanto no sentido de incentivar o turismo de eventos e cultural quanto o 
rural e ecológico.  
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Em comemoração dos 96 anos de emancipação de Marabá, foi criado pela Secretaria 
Municipal de Turismo o projeto Embarque Nessa, Viva Marabá! Trata-se de um city 
tour, com o objetivo de desenvolver o turismo sustentável local. Entre os locais 
selecionados para visitação estão a Orla Sebastião Miranda, o Galpão de Artes de 
Marabá, a Biblioteca Municipal, a Igreja e a Praça São Félix de Valois, a Câmara 
Municipal e o bosque situado dentro do loteamento Novo Progresso. 

No que se refere às religiões, as Evangélicas têm expressiva presença nos municípios da 
AID, com numerosas vertentes, fiéis e templos. A elas se segue o Catolicismo, em 
termos de número de igrejas e de fiéis. 

A presença das religiões na AID também se dá por meio de sua participação na vida 
social e política das cidades. As atividades regidas por muitas das igrejas não se 
limitam a cultos e festas estritamente religiosas, estendendo-se à vida social de seus 
membros, em ações de voluntariado e de cunho filantrópico, bem como a atividades 
políticas, sócio-culturais, educativas e de lazer. Existem programações de férias, 
congressos, encontros, confraternizações, shows de cantores e bandas e festivais, entre 
outras atividades, o que mostra o dinamismo das agendas vinculadas às igrejas. 

No tocante à Igreja Católica, existem organizações atuantes na região, como Pastoral da 
Criança, Pastoral da Saúde, Pastoral da Juventude e Comissão Pastoral da Terra.  

Em Parauapebas, a exemplo do que ocorre nos outros municípios, as igrejas 
Evangélicas são numerosas e diversificadas, havendo sido identificadas as seguintes: 
Igreja Adventista do Sétimo Dia Novo Brasil, Igreja Adventista do Sétimo Dia Palmares 
II, Igreja Assembléia de Deus Madureira, Igreja Assembléia de Deus Missão. Há uma 
entidade que representa seus pastores, a Associação de Pastores Evangélicos de 
Parauapebas – APEP. 

Da Igreja Católica, por sua vez, foram identificadas as paróquias de São Sebastião, do 
Bairro Liberdade, das Casas Populares I e II e do Palmares II, bem como Pastoral da 
Criança e a Pastoral da Saúde Bairro da Paz. Outras religiões, como o Espiritismo, 
também são praticadas. 

Em termos de cultura, como já mencionado neste EIA, a região onde se instala o 
empreendimento em expansão vivenciou diversos ciclos e atividades econômicas que 
atraíram pessoas de diferentes origens, em termos de local de nascimento. E, como é 
sabido, as principais atividades atuais são a agropecuária e a exploração mineral. Esses 
migrantes brasileiros vieram principalmente do nordeste (em especial do Maranhão e do 
Ceará), mas também de Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul e outros estados.  

Não se deve esquecer que Marabá foi o município de origem de vários outros e é hoje o 
pólo principal do Sudeste Paraense. Sua localização privilegiada, às margens do Rio 
Tocantins, facilitou o acesso e a exportação de produtos. Assim, por seu território 
passaram desde o período colonial - e nele se instalaram - pessoas que praticaram 
diferentes atividades extrativas (drogas do sertão, diamantes, borracha, castanha, 
minerais diversos), agropecuárias, de comércio e prestação de serviços e industriais. O 
chamado Quilômetro 30, hoje Curionópolis, foi ponto de apoio para o garimpo de ouro 
de Serra Pelada e seus milhares de exploradores da mais diversificada origem cultural. 
Eldorado dos Carajás, por sua vez, ponto de entroncamento de rodovias, vê desfilar 
passantes de qualquer lugar do país e de outras partes do mundo. E a mineração de 
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Parauapebas faz com que o município abrigue pessoas de origem nacional e 
internacional. 

Vista a conhecida diversidade cultural brasileira – à qual se acresce a cultura de 
migrantes de outros países - na área estudada reside hoje uma comunidade 
multicultural. Essa característica se expressa em aspectos como vocabulário, sotaque, 
alimentação, música, dança, ou seja, nas diferentes tradições e costumes em constante 
processo de intercâmbio cultural.  

As pessoas que se instalaram na região para desenvolver os diversos fazeres trouxeram 
e continuam a praticar seus saberes, que incluem também rituais habituais em outras 
partes do país, como casamentos, rituais religiosos de batismo e consagração, missas e 
cultos, iniciação social representada por formaturas, festas de 15 anos etc. 

Existem diferentes ritmos musicais, originários de outras partes do Pará, do país e até 
do exterior, como carimbó, siriá, brega, forró, calipso, pop e aparelhagem. Bumba-meu-
Boi, Quadrilhas e Reis são manifestações culturais conhecidas. 

No município de Eldorado dos Carajás foi identificado o Grupo de Expressões e 
Tradições Folclóricas Carajás, vinculado ao Departamento de Cultura da Secretaria 
Municipal de Educação. Em Curionópolis, estudantes organizaram grupos de danças 
folclóricas. Em Marabá, as manifestações relacionadas a danças e ritmos folclóricos têm 
forte expressão, mantendo-se viva a cultura regional paraense.  

As quadrilhas juninas fazem parte da tradição nos festejos locais e, nos quatro 
municípios, as Festas Juninas constituem-se em importante manifestação cultural. 
Como exemplo pode ser citado o município de Marabá, onde foram identificados quase 
30 grupos de Quadrilhas Roceira Adulta e Mirim e de Bois-Bumbá.  

Ainda sobre danças, ritmos e músicas, destaca-se o “brega”, muito apreciado no estado 
do Pará e na região estudada. É definido como canto, ritmo e dança de cunho popular, 
tipicamente paraense. Manifestam-se, ainda, outros ritmos de diferentes procedências, 
como o forró, o sertanejo, o reggae, o pop rock, aparelhagem, músicas Gospel e, em 
menor escala, MPB e samba. 

Marabá conta com bandas de música, das quais se destacam a maior delas, com mais 
de 100 componentes, a da Casa da Cultura e outra ligada à Secretaria Municipal de 
Educação. Também há bandas da Polícia Militar, do Exército, de várias Igrejas 
Evangélicas e da Fundação de Amparo ao Menor. 

O artesanato se constituiu em uma forte expressão cultural. Como se sabe, a região 
amazônica apresenta vasta riqueza em sementes, fibras vegetais, essências, pedras 
preciosas e outros minerais, favorecendo a criatividade dos artesãos. Na área 
pesquisada podem ser encontradas bijuterias confeccionadas de sementes e cerâmica, 
além de produtos contendo fibras vegetais.  

As lendas regionais ocupam espaço no imaginário popular, mantendo vivas tradições, 
crenças e visões de mundo. Destacam-se algumas delas, identificadas em Marabá: o 
Boto, o Mampinguari, a Boiúna, a Martinta Pereira, o Nego D’água. Rios e matas são 
cenários para essas lendas, mantidas na memória social dos moradores antigos. Foram 
identificadas, também, literatura de cordel e outras expressões literárias, como poesias 
e contos. 
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É importante registrar a existência, em Marabá, de desenhos e pinturas produzidos com 
a técnica do nanquim (bico-de-pena), expressando um estilo próprio local. Essa técnica 
foi desenvolvida inicialmente por meio da escola de uma família denominada Morbach, 
por volta de 1920, e atualmente conta com cerca de 40 jovens adeptos ao estilo, na 
Fundação Casa da Cultura de Marabá. São abordados temas sociais, além de questões 
relativas à memória local e regional, como o castanhal e as florestas. 

O teatro também está presente na vida cultural dos municípios, havendo manifestações 
em escolas, igrejas, projetos culturais e movimentos espontâneos da sociedade. O pólo 
regional, Marabá, não conta com teatro nem cinema. Em entrevista realizada em 
novembro de 2009, foi informado que os grupos teatrais que aí atuam se apresentam 
em espaços improvisados, como escolas e salas de clubes. 

Como exemplo de manifestações teatrais, menciona-se o Grupo de Teatro de Eldorado 
dos Carajás, vinculado ao Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de 
Educação, que já fez apresentações em Belém e teve premiações como melhor roteiro, 
diretor e sonoplastia no Festival de Teatro de Tomé Açu, com a peça “A História que não 
acabou”. O tema da peça premiada trata do Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido 
em 17 de abril de 1996, fato que marcou a história do município, com repercussão 
nacional e internacional. 

A culinária é rica e diferenciada. Na região estudada foram identificados alguns pratos 
típicos, como o tacacá, o pato no tucupi, o vatapá e a caldeirada. O tacacá, comida 
regional do Pará, é formado por uma mistura de tucupi, goma, jambu e camarão, 
costumando-se tomar em cuia. Entretanto, nos quatro municípios nota-se a influência 
do processo migratório nos hábitos alimentares, ampliando os cardápios em relação à 
cozinha paraense. Um exemplo disso é o churrasco, amplamente consumido e 
costumeiramente servido em espetos ou chapas. A galinhada está presente na culinária 
local, o feijão-tropeiro, assim como os peixes de água doce, especialmente o tucunaré, 
preparados na chapa, assados, fritos ou em forma de caldeiradas. Produtos à base de 
milho e de mandioca também integram os hábitos alimentares, em especial a farinha. 

As frutas possuem grande variedade, sendo muito apreciados o cupuaçu e o açaí, 
consumidos em forma de sucos, doces e sorvetes. O açaí também acompanha pratos 
salgados, como peixe e carne, servido em cuia ou tomado com farinha d’água. Entre as 
frutas típicas estão a castanha-do-pará, o cajá ou taperebá, a bacaba, a pupunha, o 
murici, o bacuri, a manga, o caju. O guaraná amazônico é tomado como suco, puro ou 
misturado com outros ingredientes. 

É essa vivência diversificada e compartilhada no cotidiano que possibilita o processo de 
aculturação dos moradores. Assim, o churrasco gaúcho convive com o carimbó 
paraense, o feijão tropeiro de Minas estimula a festa junina do nordeste, a rede indígena 
embala o pagode carioca. E é a partir dessa diversidade que a região vem construindo 
sua própria identidade. 

Em Marabá, por iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Secretaria 
de Estado da Cultura, ocorreu a Conferência Intermunicipal de Cultura, com o objetivo 
de estabelecer o debate acerca das políticas públicas e o papel de governo e sociedade 
no desenvolvimento do setor. 
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Outro evento é o Circuito Cultural, que visa a promover em Marabá um encontro de 
artistas da região. Ambos os eventos contam com a participação de 12 municípios do 
Sudeste Paraense.  

Em 2009 aconteceu o XV Festival da Canção em Marabá – FECAM, com apresentação 
de músicos locais, regionais e nacionais, além de concurso para escolha da melhor 
música inédita do Festival. 

Há um projeto de restauração da primeira Delegacia de Polícia e do antigo prédio da 
Câmara Municipal, no caso deste último, com o objetivo de transformá-lo em espaço 
cultural e museu histórico, além de abrigar as dependências da Secretaria Municipal de 
Cultura, que hoje funciona em duas salas cedidas do Ginásio Poliesportivo Municipal. 

Especificamente em Parauapebas, que desempenha o papel de pólo microrregional de 
comércio e serviços na AID, a Secretaria Municipal de Cultura implementa atividades 
ligadas a Música e Literatura; Artes Cênicas; Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural; 
Artes Visuais (Artes Plásticas e Design); Áudio- Visual; Núcleo Administrativo; Núcleo 
de Captação de Recursos e Projetos. As ações relativas a cada tema são desenvolvidas 
por grupos de trabalho. 

As lideranças entrevistadas do setor cultural da Prefeitura Municipal de Parauapebas, 
por exemplo, entenderam tão claramente a conformação cultural regional antes 
mencionada que “Celebrando nossa diversidade, construindo nossa identidade” foi o 
lema da Semana da Cultura de Parauapebas, realizada entre 15 e 24 de setembro de 
2009 e organizada pela Secretaria Municipal de Cultura. Nela aconteceram atividades 
como Feira de Artesanato, exposições, cinema na praça, shows de bandas de diferentes 
partes do país, grupos de dança, oficina de produção de brinquedos e de serigrafia, 
teatro infantil e seresta-baile, junto com a Conferência Municipal de Cultura e o Fórum 
de Cultura Solidária. 

Foram apontadas, como manifestações culturais de destaque, o Carnaval, o Arraial 
Junino, o Festival de Música e o Aniversário da Cidade. O Carnaval ocorre anualmente 
e atrai de 35 a 45 mil pessoas para o município.  

O Arraial Junino acontece uma vez ao ano desde 1997, com cinco dias de duração. 
Estima-se que atraia em torno de 25 mil pessoas por dia. O evento é organizado pela 
Liga das Agremiações Juninas, responsável por logística, mobilização e organização do 
cronograma do Concurso de Quadrilhas. Em 2009, o evento incluiu também um Fórum 
Junino, em que se discutiram questões sociais e econômicas relacionadas com o tema. 
Foram também realizadas oficinas de desenvolvimento cultural e participação popular.  

Em 2009 aconteceu a 3ª edição do Festival de Música, de abrangência nacional, pois 
contou com a presença de músicos de diferentes estados brasileiros.  

Grupos folclóricos, como Kuarup e Terra Viva, representam tradições como o Bumba-
Meu-Boi e as quadrilhas juninas. O Hip-Hop também foi mencionado, com muitos 
praticantes.  

Em relação ao Artesanato, os entrevistados mencionaram a necessidade de trabalhar na 
construção de características próprias, bem como no uso de matérias-primas regionais 
e locais. Somente há três anos é que um grupo começou a usar sementes, capim 
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dourado e pedras em trabalhos com acessórios e biojóias; foi cirada Cooperativa de 
Biojóias.  

A gastronomia praticada em Parauapebas inclui influências nordestinas e de outros 
estados do país. A Feira do Agricultor, onde produtores rurais da região comercializam 
seus produtos, mescla principalmente aqueles de origem nordestina, goiana e mineira, 
utilizados na culinária local.  

No começo de outubro de 2009 aconteceu o III Festival de Música de Parauapebas; 
estão programados o I Festival de Cinema de Parauapebas (Curta Carajás), de 10 a 14 
de novembro, e o I Festival de Dança de Parauapebas – Etapa Mostra Competitiva, de 
23 a 29 de novembro de 2009. 

Como locais de lazer e cultura, Parauapebas conta com o Centro de Desenvolvimento 
Cultural e a Casa da Cultura e Artes Cênicas. No Plano Plurianual - PPA 2010-2013 foi 
aprovado um projeto para criação de um Complexo Cultural.  

O Núcleo de Carajás - construído na década de 1980 -, foi mencionado como referência 
de valor histórico, devido ao fato de constituir um marco das atividades de mineração 
na localidade. 

As organizações religiosas se fazem presentes também em Parauapebas. As Igrejas 
Evangélicas são numerosas e diversificadas, distribuindo seus templos por vários 
bairros. Entre elas, foram identificadas: Igreja Adventista do Sétimo Dia Novo Brasil, 
Igreja Adventista do Sétimo Dia Palmares II, Igreja Assembléia de Deus Madureira, 
Igreja Assembléia de Deus Missão. Seus pastores se congregam na Associação de 
Pastores Evangélicos de Parauapebas – APEP. 

A Igreja Católica, por sua vez, está representada por paróquias como de São Sebastião, 
do Bairro Liberdade, das Casas Populares I e II e do Palmares II, às quais se articulam a 
Pastoral da Criança e a Pastoral da Saúde Bairro da Paz. Outras religiões, como o 
Espiritismo, também são praticadas. 

No que se refere às relações das comunidades da AID com o meio ambiente, como se 
verifica ao longo deste Diagnóstico, a postura das pessoas que as constituíram foi (e 
continua sendo) típica de atraídas por áreas de fronteira, caracterizando-se mais por 
uma conduta predatória que de preservação ou conservação ambiental. As atividades 
extrativas historicamente desenvolvidas, o desmatamento para implantação da pecuária 
e o desenvolvimento da atividade com baixo nível de tecnologia (com a conseqüente 
degradação dos solos), a conhecida postura aventureira dos garimpeiros, o fazer 
dinheiro rápido e as deficientes condições de saneamento básico formam um conjunto 
de práticas adversas ao meio ambiente.  

O item referente ao Componente Indígena informa sobre os grupos etno-linguísticos 
existentes na AID. 

10.5.2.6 Segurança Pública 

Os municípios que formam a AID têm, como característica histórica marcante, o fato de 
terem sido ocupados, em especial a partir dos anos 1970, por atividades que atraíram 
pessoas de diversas partes do país. A construção de infraestrutura (rodovias, 
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hidrelétricas etc), o garimpo, as atividades de mineração e a pecuária são exemplos 
dessas atividades.  

Outro fator de destaque é a questão fundiária, na qual se verifica a existência de 
situações complexas, como, por exemplo, a presença de escrituras superpostas para a 
mesma propriedade ou a falta de titulação das terras pelo INCRA, como no caso da 
maioria dos assentamentos. As lutas pela posse da terra representam a conseqüência 
mais evidente e constante da referida circunstância. 

Esse conjunto de atividades extrativas e agropecuárias ocupou o território de modo 
desordenado e rápido, sendo praticado por muitos recém-chegados, que às vezes se 
alojam de modo improvisado em áreas urbanas e rurais, em habitações precárias e 
locais inadequados e sem infra-estrutura. Várias dessas pessoas têm como 
características o fato de que não estão qualificadas para responder às exigências do 
mercado formal de trabalho; em geral são individualistas, em busca de lucro rápido ou 
que tratam de procurar trabalho e renda em qualquer atividade que lhes permita a 
subsistência; e muitas são carentes de raízes e de controle social familiar e comunitário 
no lugar onde se instalam. Tal cenário faz com que muitas terminem por praticar ações 
criminosas.  

A decorrência do mencionado processo de ocupação é o aparecimento de dois tipos de 
violência:  

 A urbana, com características semelhantes às de outras cidades brasileiras; 

 A violência no campo, relacionada à questão agrária e característica da região.  

Em Curionópolis, no que se refere à infra-estrutura física, foi apontada a existência de 
carências que dificultam o trabalho da Polícia. As viaturas são poucas e nem sempre 
estão em adequadas condições de manutenção; O destacamento existente em Serra 
Pelada tem só uma moto. Assim, às vezes os policiais têm que fazer rondas utilizando 
seus próprios automóveis. O efetivo policial também é considerado reduzido. Quanto às 
principais ocorrências, em entrevista com a Polícia Militar foram citadas: acidentes de 
trânsito, furtos, arrombamentos, tráfico de drogas e brigas em bares. 

Quanto a Eldorado dos Carajás, sua localização à margem de rodovia traz problemas de 
segurança comuns nessa situação: além do tipo de violência urbana antes mencionado, 
o roubo de cargas, o aumento do tráfico de drogas e a prostituição são ocorrências 
novas ou acentuadas.  

O assassinato violento de trabalhadores sem-terra que marcou o Brasil e chocou o 
ambiente internacional é um triste exemplo da violência urbana em Eldorado dos 
Carajás. Frente a esse cenário, a infraestrutura física e humana das Polícias Militar e 
Civil é vista como insuficiente.   

Marabá, por sua vez, é sede do Comando de Policiamento Regional - CPR da Polícia 
Militar. É também nesse município que está localizada a única penitenciária existente 
na região.  

Conforme o Volume IV do Diagnóstico do PGI, realizado pela Diagonal Urbana em 2006, 
são observados os dois tipos de violência mencionados para a AID, com destaque para o 
assassinato de jovens, em que Marabá se posiciona em 2º. lugar no ranking do Pará.  



 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
243 

O contexto social local, conforme diagnóstico realizado pela UFPA para o Plano Diretor 
de Marabá é caracterizado pelos seguintes aspectos, ao mesmo tempo comuns para 
outros municípios da região:  

 Histórica atração de fluxos migratórios;  

 Ocupação fundiária acelerada e desordenada, com situações de luta pela posse da 
terra e devastação de recursos naturais; 

 Contradições sociais em decorrência de nova ocupação e novas formas de 
exploração dos recursos; 

 Aumento das tensões sociais, da desestruturação familiar e das desigualdades 
sociais; 

 Aumento da violência – roubos e pequenos furtos, uso de drogas, assaltos na 
rodovia, crimes de sangue etc. 

A Tabela 118 mostra as taxas de ocorrências criminais por 100.000 habitantes em 
Marabá, em 2005. São mais elevados os indicadores de roubo e furto. No primeiro caso, 
superior tanto à taxa do Pará quanto do Brasil. Quanto aos furtos, os índices de 
Marabá superam a taxa paraense.  

Tabela 118: Taxas de Ocorrências Criminais por 100.000 Habitantes. Marabá -  Área de Influência 
Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2005). 

Crimes contra o Patrimônio Contra a Pessoa Contra os 
Costumes 

Indicador de 
atividade 
policial 

Extorsão 
Furto Roubo 

Homicídio Lesão Estupro Armas Tráfico 
Veículo Furto Veículo Roubo 

Marabá 

1 44 661 52 639 95 159 6 44 11 

Pará 

n.d. n.d. 423 n.d. 443 18 227 n.d. n.d. n.d. 

Brasil 

n.d. n.d. 1.201 n.d. 484 27 350 n.d. n.d. n.d. 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006.  

O Plano Diretor de Marabá, elaborado pela UFPA, aponta como demandas apresentadas 
pela comunidade local quanto ao tema da Segurança Pública: 

 Implantação de delegacias e melhoria da infra-estrutura da Polícia (viaturas e 
comunicação, além de aumento do efetivo policial), em especial nos bairros Belo 
Horizonte, São Felix, Vila Capistrano de Abreu/Estrada do Rio Preto e Vila 
Trindade/Estrada do Rio Preto; 

 Implantação de Box da Polícia Militar, nos bairros Jardim União/Bela Vista, Jardim 
Belo Horizonte, Morada Nova e Nova Marabá; 

 Ampliação das estruturas de fiscalização/punição em rios, estradas e áreas de 
florestas.  



 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
244 

Em relação a Parauapebas, o setor de segurança pública tem o 23º Batalhão de Polícia 
Militar do Pará, subordinado a Marabá, responsável pelo policiamento preventivo e 
repressivo.  

Em termos de infraestrutura física, em entrevista obteve-se a informação de que o 
número de viaturas é suficiente, enquanto que o número de celas existentes não atende 
de forma adequada as necessidades o município, causando a superlotação. Assim 
sendo, foi apontada a necessidade de construção de uma penitenciária em 
Parauapebas, tendo em vista que os presos precisam ser transportados para a de 
Marabá. 

Embora Parauapebas seja considerado, em termos de condições físicas e humanas de 
Segurança Pública, como um dos mais bem estruturados do estado do Pará, o número 
de policiais é apontado como insuficiente para atender ao parâmetro da ONU (um 
policial para cada 250 habitantes): a Polícia Militar parauapebense conta com um 
efetivo de 200 homens, que atuam nos municípios de Curionópolis, Parauapebas, 
Eldorado dos Carajás e Canaã dos Carajás.  

Quanto à Polícia Civil, dispõe de uma carcerária que funciona nas instalações da antiga 
delegacia, além de duas delegacias, uma geral e outra, a Delegacia da Mulher. Os 
serviços de Corpo de Bombeiros estão sob responsabilidade do 10º Subgrupamento 
Bombeiro Militar de Parauapebas e atendem aos municípios vizinhos. Em termos do 
Poder Judiciário, Parauapebas tem Fórum e Ministério Público, considerado atuante. 
Os recursos humanos estão compostos por cinco investigadores e dois delegados.  

Acontecem, em média, cerca de 500 ocorrências por ano, que vão desde pequenos 
furtos e arrombamentos a residências até delitos como roubos de veículos a mão 
armada, seqüestros relâmpago, agressões à mulher, crimes de estupro e homicídios, em 
geral decorrentes de questões como tráfico de drogas, prostituição, brigas conjugais e 
de trânsito.  

A Polícia Militar, além de fazer o policiamento urbano ostensivo e constante, dá apoio 
aos estabelecimentos bancários e, por meio de abordagem, controla as famílias 
migrantes que chegam à cidade de trem, disponível em três dias da semana.  

Foram apontados como atrativos de população para Parauapebas e, em conseqüência, 
como possíveis causas de uma eventual elevação nos níveis de criminalidade: 

 A presença dos empreendimentos minerários;  

 O comércio pujante e o movimentado setor de serviços, em comparação com os de 
seus vizinhos; 

 A exclusão tecnológica e intelectual dos jovens, que não é privilégio do município. 
Na opinião dos entrevistados, é preciso estimular seu interesse pela educação e 
qualificação para o trabalho, por meio de políticas públicas efetivas;  

 A falta de identidade cultural local, tomando a cultura como uma forma de coesão 
social.  

Os índices de criminalidade têm crescido significativamente em Parauapebas, informam 
os entrevistados do setor, devido ao aumento demográfico dos últimos anos. Os órgãos 
de segurança pública apontam para a necessidade de se preparar para a esperada 
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continuidade do crescimento populacional, pois avaliam que a infraestrutura hoje 
disponível se mostraria insuficiente. 

Não foram disponibilizadas estatísticas de criminalidade por faixa etária e gênero. 

Conforme se viu na análise realizada, é expressiva a demanda atual de segurança 
pública na AID. Em decorrência, é de se esperar que as demandas futuras ampliem as 
carências e dificuldades atualmente já existentes.  

Os programas e projetos públicos e privados identificados compõem os itens Ações 
Governamentais e Ações Empresariais.  

10.5.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

De forma geral, o território da AID é uma área fortemente antropizada, em decorrência 
de seu histórico de ocupação e uso, com exploração das florestas pelas atividades 
madeireira e pecuária. Hoje, observa-se a presença de grandes áreas de pastagem, para 
cuja implantação e manutenção a queimada ainda é um método muito utilizado.  

Fora das áreas preservadas, essas pastagens são dominantes, com existência ainda 
maior nas porções leste, centro-sul e sudoeste da bacia do Rio Itacaiúnas. Com poucas 
exceções, os fragmentos florestais são escassos e de dimensões reduzidas. 

10.5.3.1  Zoneamento e Outros Normativos Legais de Parcelamento e de uso e 
Ocupação do Solo 

No que se refere ao município de Curionópolis, embora tenha população menor que 
20.000 habitantes, portanto inferior à obrigatória para elaboração de Plano Diretor, sua 
Prefeitura Municipal conseguiu que o município fosse incluído entre os 17 da região de 
Marabá que receberam apoio para tanto, por parte da Secretaria Executiva de 
Desenvolvimento Urbano e Regional (SEDUR) do Estado do Pará.  Foram então 
promovidas oficinas e foi criado o grupo gestor do Plano Diretor de Curionópolis, 
composto por cinco técnicos municipais. Houve também audiências públicas e reuniões 
para discussão do Plano com a comunidade. A Lei do Plano Diretor de Curionópolis 
(PDC) entrou em vigor em 1º de janeiro de 2007. 

O PDC traz a divisão em três Macro-Zonas: 

 Macrozona Rural; 

 Macrozona Mineral e de Proteção Ambiental; 

 Macrozona Urbana, considerando a sede municipal e as zonas urbanas dos 
povoados de Serra Pelada, Cotianópolis, Barra do Cedro, Alto Bonito e Curral Preto. 

Definiu-se a sede municipal como Núcleo Urbano Consolidado, para fins de 
planejamento e gestão territorial e sua subdivisão nas seguintes zonas:  

 Zona de Lazer: espaços públicos de lazer e convívio; 

 Zona do Eixo Estruturante, de uso misto, onde se pretende implantar 
transformações urbanísticas estruturais, para melhor aproveitamento das 
condições de infra-estrutura instalada; 
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 Zona de Preservação, Conservação e Recuperação dos Córregos, às margens dos 
cursos de água; 

 Zonas de Interesse Municipal para Preservação e Recuperação Ambiental ou do 
Patrimônio, onde estão situadas as áreas de risco, vulneráveis, com potencial 
turístico, artístico, histórico ou cultural; 

 Zona de Áreas Inundáveis, quais sejam as áreas de risco ocupadas nas quais se 
objetiva minimizar riscos de enchentes, inundações, desmoronamentos e outros 
fatores provenientes de alagamentos, bem como a propagação de doenças oriundas 
desses fatores; 

 Zona Primária de Expansão Urbana, nas quais incentivar e consolidar ações de 
organização espacial próximo às áreas estruturadas urbanisticamente. 

 Zona Rural de Transição para Expansão Urbana, aquelas áreas rurais de entorno 
do núcleo urbano, caracterizadas pela transição de uso e interesse de parcelamento 
para fins de ocupações urbanas, compostas pelas áreas rurais de entorno imediato 
ao Núcleo Urbano; 

 Zona Industrial, destinada à ocupação por indústrias; 

 Zona Especial de Interesse Social – ZEIS; 

 Zona de Consolidação e Estruturação Urbana, áreas restantes cuja descrição não 
se enquadra nas demais zonas. 

Além do PDC, o município conta com outros instrumentos de gestão urbana, como 
Código de Posturas, Código de Vigilância Sanitária e Cadastro de IPTU, cuja atualização 
estava prevista para ocorrer ainda em 2009. 

Quanto a Eldorado dos Carajás, não se teve acesso ao Plano Diretor.  

Ao se analisar o município de Marabá, é importante lembrar que, embora continue 
extenso, a emancipação de Parauapebas e Curionópolis reduziu seu território de 37.373 
para 15.092 km2.  

O Plano Diretor Participativo de Marabá foi transformado na Lei nº. 17.213, de 2006, 
que determina as diferentes zonas do município, com os respectivos usos.  

O macrozoneamento do município de Marabá (figura 67) estabelece suas Zonas 
Urbanas, que correspondem à porção urbanizada do território, abrangendo a sede 
municipal e as vilas sede dos sete distritos, localizados entre as margens dos Rios 
Tocantins e Itacaiúnas e além do Rio Tocantins, na direção de Belém. 
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Fonte: Plano Diretor Participativo Municipal de Marabá. 2006. 

Figura 66: Macrozoneamento Municipal. Marabá. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 
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As Zonas Urbanas estão identificadas a seguir. 

 Zona Central - corresponde ao bairro Centro e se caracteriza pela concentração de 
comércio e serviços e por seu caráter histórico, presente no sistema de 
arruamentos, nas edificações e monumentos de interesse histórico e cultural;  

 Zona Intermédia - de uso predominantemente residencial, com ocupação e 
arruamentos claramente definidos espontaneamente ou promovidos pelos setores 
públicos ou privado.  

O Plano Diretor detalha também os usos das áreas Central, Intermediária e de  
Expansão dos Distritos de Nova Marabá e Cidade Nova, bem como da Macro-zona 
Urbana das vilas distritais.  

Traçam as Zonas Especiais do município, quais sejam:  

I. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS);  

II. Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA);  

III. Zonas Especiais de Proteção do Patrimônio Histórico (ZEPH);  

IV. Zonas Especiais de Segurança Alimentar (ZESA);  

V. Zonas Especiais Industriais (ZEI).  

Segundo o Plano Diretor, as Áreas Rurais correspondem às áreas não urbanizadas, 
incluindo as de proteção ambiental e as destinadas ao desenvolvimento de atividades 
produtivas. Nelas se localizam 16 distritos administrativos, cada um deles dotado de 
uma vila e de um representante junto à Prefeitura Municipal, criados com o objetivo de 
garantir o princípio de democracia participativa e descentralizada. Os Distritos 
Administrativos são:  

I. Distrito de Marabá Pioneira na Sede Municipal;  

II. Distrito da Cidade Nova na Sede Municipal;  

III. Distrito da Nova Marabá na Sede Municipal;  

IV. Distrito Industrial de Marabá na Sede Municipal;  

V. Distrito de São Félix com sede em São Félix;  

VI. Distrito de Morada Nova com sede em Morada Nova;  

VII. Distrito de Brejo do Meio com sede na Vila Brejo do Meio;  

VIII. Distrito de Santa Fé com sede na Vila Santa Fé;  

IX. Distrito de Três Poderes com sede na Vila Trindade;  

X. Distrito da Vila União com sede na Vila União;  

XI. Distrito de Capistrano de Abreu com sede na Vila Capistrano de Abreu;  

XII. Distrito de Josinópolis com sede na Vila Josinópolis;  

XIII. Distrito de Sororó com sede na Vila Sororó;  

XIV. Distrito de Alto Bonito com sede na Vila do Garimpo de Alto Bonito;  

XV. Distrito de Carimã com sede na Vila de Alto Bonito  

XVI. Distrito de Itainópolis com sede na Vila Itainópolis. 

A Figura 67 mostra as principais localidades contidas no perímetro urbano de Marabá.  
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Fonte: Plano Diretor Participativo Municipal de Marabá. 2006. 

Figura 67: Perímetro Urbano e Unidades Contidas. Marabá. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006).  
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No que diz respeito a Parauapebas, devido ao desembramento de Água Azul do Norte e 
Canaã dos Carajás, passou de 17.653,76 km2 para 7.046,7 km2.  

O Plano Diretor Participativo de Parauapebas estabelece o Macrozoneamento, 
delimitando as zonas urbanas e rurais do município.  

A Macrozona Urbana é a porção urbanizada do território e se subdivide em três zonas. 
Compreende a sede municipal e as vilas-sedes dos distritos, onde os lotes devem ter 
dimensões mínimas de 5 x 25m.  

A Macrozona Rural, por sua vez, corresponde às áreas não urbanizadas e áreas de 
proteção ambiental. 

As zonas urbanas demarcadas no Plano Diretor são: 

 Zona Central - bairros União, Cidade Nova e Rio Verde; caracteriza-se pela forte 
presença de estabelecimentos de comércio e serviços, bem como pelo caráter 
histórico das suas edificações e arruamentos. Para ela, foram estabelecidas 
diretrizes de preservação e incentivo ao uso habitacional de interesse social, entre 
outras; 

 -Zona Intermediária - bairros Rio Verde, Beira Rio, da Paz, Bela Vista, Jardim 
Canadá, Bethânia e Novo Horizonte; mostra uso residencial predominante; suas 
diretrizes são a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados ou não 
utilizados; a promoção da regularização urbanística e fundiária dos assentamentos 
existentes; o incentivo à formação de corredores de comércio e serviços e a 
preservação das áreas verdes existentes, entre outras; 

 Zona de Expansão - áreas em processo de consolidação ou passíveis de serem 
urbanizadas frente aos limites dos bairros Guanabara, Caetanópolis, Jardim 
América, Bela Vista, Liberdade, Altamira, Vila Rica e Nova Vida; suas diretrizes são 
garantir os níveis de baixa densidade na ocupação do solo e abrigar atividades 
semi-rurais e urbanas incompatíveis com os usos predominantemente 
habitacionais ou que demandem grandes extensões de área, entre outras. No 
entanto, destaca-se que, nesta zona, já se encontram estabelecidos novos 
loteamentos, como Porto Seguro, Martini, Vale dos Carajás, Cidade Jardim, Parque 
dos Carajás I e II, Viver Bem Parauapebas, Nova Carajás, Amazônia e Paraíso. 

Nas vilas, a Macrozona Urbana se subdivide em duas zonas, a saber: 

 Zona Central - áreas consolidadas, que se destacam pela dinâmica dos fluxos e pelo 
adensamento de atividades e pessoas em relação aos demais espaços das vilas; 
suas diretrizes são evitar a saturação do sistema viário, incentivar o uso 
habitacional de interesse social e disponibilizar atividades e serviços para atender à 
população local; 

 Zona de Expansão - áreas em processo de consolidação ou passíveis de serem 
urbanizadas, cujas diretrizes são garantir os níveis de baixa densidade na ocupação 
do solo; promover a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos 
existentes, em conformidade com o INCRA ou ITERPA; abrigar atividades semi-
rurais e urbanas, incompatíveis com os usos predominantemente habitacionais ou 
que demandem grandes extensões de área, entre outras. 
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Entrevistados de instituições responsáveis pelo ordenamento territorial informaram 
sobre o forte crescimento urbano da sede. Ademais, sua expectativa é de que ele 
continue nos próximos anos, motivo pelo qual o Município tem implantado ações de 
ordenamento e planejamento territorial. 

O Plano Diretor estabelece também Zonas Especiais, aquelas que demandam 
tratamento diferenciado na definição de parâmetros reguladores de uso e ocupação do 
solo, sobrepondo-se ao zoneamento estabelecido.  

As mencionadas áreas são descritas a seguir. 

 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) - destinadas primordialmente a 
habitações de interesse social, que se subdividem em: 

ZEIS 1: ocupações informais para fins habitacionais, em sítios urbanos de terra firme 
ou alagados, em terrenos públicos e particulares com riscos para a permanência 
humana. Nelas, há interesse público de proceder à urbanização, à regularização 
jurídica da posse da terra e à implantação de programas de habitação popular;  

ZEIS 2: loteamentos privados irregulares, nos quais há interesse público de realizar a 
regularização jurídica do parcelamento e a complementação da infra-estrutura urbana e 
dos equipamentos públicos; 

ZEIS 3: terrenos vazios, estoques estratégicos de terras. Nelas há interesse público de 
implementar programas habitacionais de interesse social.  

 Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA) - frações do território municipal, 
definidas em função do interesse e necessidade coletivos de preservação, 
conservação, manutenção e recuperação de paisagens naturais com ou sem 
alteração antrópica. Elas se subdividem em: 

ZEIA 1: áreas alagadas ou sujeitas a alagamento e áreas de mananciais; 

ZEIA 2: áreas de encostas e topo de morros. 

Projetos de parcelamento, reformas, demolições ou novas edificações nas ZEIAS 
dependem de prévia aprovação do órgão municipal competente, devendo ser respeitada 
a vegetação arbórea existente, os cursos de água e igarapés e, especialmente, as 
nascentes e matas ciliares. 

 Zonas Especiais de Segurança Alimentar - destacam-se pela produção de 
hortifrutigranjeiros e de outros produtos considerados essenciais ao abastecimento 
do município.  

No ano de 2005, foi criado o distrito industrial - DI, cujo objetivo é concentrar as 
atividades industriais em um só lugar. Ele está situado na Rodovia PA 160, km 24, no 
sentido da mina de cobre do Sossego. Sua área é de 73,5 ha., de um total de 152,8 ha., 
disponíveis para sua instalação.  

A Prefeitura Municipal vem promovendo a regularização fundiária urbana, com 
destaque para os bairros de Rio Verde, Altamira, Liberdade e da Paz. Por sua vez, os 
loteamentos criados a partir de 2006 já estão regularizados.  
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Como áreas de vulnerabilidade social, foram identificadas: Morro Bela Vista, Morro do 
Macaco, Primavera, Riacho Doce, Liberdade II, parte do Bairro Rio Verde (às margens 
do igarapé Ilha do Coco) e Morro das Casas Populares. A maior parte das áreas 
alagadiças na época das cheias (inverno amazônico) fica às margens do Rio 
Parauapebas. 

O uso predominante na sede municipal é o residencial, mas com presença de serviços e 
comércio de médio e grande porte ao longo das vias principais. 

Parauapebas tem as seguintes vilas: 

 CEDERE I - Centro de Desenvolvimento Regional, situado na área rural de 
Parauapebas, a 23 km do núcleo urbano. Teve sua origem na década de 1980, 
como outros criados pelo Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins 
(GETAT). Nos anos seguintes à implantação e devido à falta de apoio e infra-
estrutura, muitos colonos venderam seus lotes e voltaram para os estados de 
origem – na maioria Maranhão, Tocantins e o próprio Pará. Assim, ocorreu 
reconcentração das terras em mãos de grandes proprietários. Hoje, a vila tem em 
torno de 400 moradores. A principal atividade econômica é a agropecuária, com 
predomínio da pecuária de corte, com baixa incorporação de tecnologia, e uma 
pequena produção hortícola, para consumo local. Existe também um laticínio, 
situado na VS 14. 

 Assentamento Onalício Barros (Vila Goiás) – originou-se, em 1968, de uma 
ocupação de sem-terras às margens do Rio Caboclo e foi reconhecido pelo INCRA 
em 2000. As primeiras casas começaram a ser construídas no final de 2002. A 
maioria das pessoas trabalha na agropecuária de pequeno porte, em seu próprio 
lote. A produção é principalmente de arroz, feijão, milho, mandioca e melancia, 
para consumo próprio e venda do excedente. Há também gado de corte e de leite, 
com fabricação doméstica de queijos. 

10.5.3.2 Identificação das Áreas Rurais, Urbanas e de Expansão Urbana e do 
Processo de Ocupação e Urbanização 

A Figura 68 mostra o uso e ocupação do solo no território da AID. 

Como se pode observar, as áreas de floresta ombrófila e as destinadas à conservação  
(UC) são expressivas no município de Parauapebas, com destaque para a Floresta 
Nacional de Carajás – FLONA –, e se desdobram também na porção sudoeste do 
município de Marabá. As áreas de agropecuária, nas quais predominam as pastagens, 
são significativas nos municípios de Marabá, Eldorado dos Carajás e Curionópolis. 
Verifica-se também que a mineração e as áreas urbanas ocupam pequenas porções do 
território da AID, em comparação com os usos antes mencionados.    
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No caso de Curionópolis, o uso e ocupação do solo urbano, no distrito sede, é 
homogêneo, sendo notada a predominância de habitações unifamiliares. A cidade tem 
como principais elementos de estruturação a rodovia PA-275 e o córrego Jacarezinho, 
que a cruza na porção nordeste da malha urbana17.  

Sua topografia é suave e, salvo as margens alagáveis do córrego, não há ocupação em 
áreas inadequadas. Há possibilidade de expansão da cidade em todos os sentidos. Além 
disso, identificam-se centralidades lineares a partir da rodovia e das vias principais. 
Cerca de 90,0% da área urbanizada está localizada a noroeste da rodovia. 

Cada um dos quatro bairros da cidade de Curionópolis tem características próprias, 
que definem níveis de consolidação diferentes. O Centro é o mais consolidado, pois é a 
área com maior infraestrutura (rede de abastecimento de água, rede de iluminação 
pública e pavimentação e microdrenagem nas vias próximas à PA-275) e com espaços 
públicos equipados e mantidos pela Prefeitura. Abriga os principais equipamentos 
públicos: o prédio da Prefeitura, as Secretarias Municipais, a Câmara dos Vereadores, o 
Estádio Municipal (capacidade para 5.000 pessoas), o Teatro Municipal e as três praças 
existentes.  

Foram implantadas vias marginais à rodovia. Separando a PA-275 da Avenida Pará, 
existem grandes canteiros que são utilizados como área de lazer pela população local e 
contêm equipamentos como quadras, quiosques e pista de skate. 

Com um grau menor de consolidação está o Setor Rodoviário, seguido do Jardim 
Panorama. Embora a rede de água no Rodoviário propicie um atendimento precário – o 
que não acontece no Jardim Panorama, onde é satisfatório –, o padrão das edificações é 
melhor que o encontrado no Jardim Panorama. Além disso, o Setor Rodoviário tem 
implantação mais recente e o fato de estar muito próximo da PA-275 faz com que 
apresente mais dinamismo.  

O Planalto é um bairro menos atendido pela rede de infra-estrutura. O padrão 
construtivo é baixo e precário, pois muitas edificações ainda são de madeira e 
apresentam áreas bastante reduzidas.  

A Avenida Brasil, duplicada e pavimentada, separa o Centro do Planalto, com cotas 
mais altas em relação ao centro da cidade. A parte mais ao norte do bairro Jardim 
Panorama também está localizada em áreas mais elevadas, no divisor de águas do 
Córrego do Jacaré. Nesse bairro se situa o Cemitério Municipal, que representa o 
extremo norte da área urbana. Na continuação da Rua Presidente Vargas, distante 
1,5km da mancha urbana, está o lixão. Nesse bairro há também um conjunto de 22 
casas populares construídas em sistema de mutirão, com apoio da Igreja Católica. 
Serviços e comércio de grande porte podem ser encontrados apenas no bairro Centro, 
ao longo da via marginal à PA-275, chamada Avenida Pará, no trecho entre as ruas 
Castanheira e Açaí, assim como ao longo dessas ruas, da Avenida Carlos Santos, 
paralela à Avenida Pará, e da Rua Tucupi, perpendicular à Avenida Pará. Serviços e 
comércio de médio porte são encontrados ao longo da Avenida Maranhão, via marginal 
à PA-275 do lado do Planalto. Espalhados pelos bairros residenciais, muitas vezes 
anexos à moradia do proprietário, existem pequenos comércios.  

                                            
17 As informações sobre a estrutura urbana de Curionópolis têm como fonte o Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará, 
2006 e o Plano Diretor, Participativo de Curionópolis, 2007.  
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A estrutura urbana de Curionópolis pode ser vista na Figura 69. 

 
Fonte: Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará. Diagonal Urbana. 2006. 

Figura 69: Estrutura Urbana. Curionópolis. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2006). 

Outras áreas urbanas do município estão constituídas pelas vilas de Alto Bonito, Curral 
Preto, Garimpo da Cotia e Serra Pelada. 

A ocupação da maior delas, a de Serra Pelada, se deu por meio das atividades de 
extração de ouro, que se iniciaram em 1980 e tiveram seu auge em 1983. Nessa época, 
segundo estimativa de entrevistados, chegaram a residir no lugar do garimpo mais de 
120.000 pessoas. A partir de então, a produção começou a cair e, em março de 1992, o 
governo não renovou a autorização de garimpo. 

Com a decadência de Serra Pelada, parte da população atraída pela expectativa de 
enriquecimento migrou para outras localidades. Entretanto, uma parcela significativa 
permaneceu no povoado próximo ao garimpo, constituindo, assim, a vila de Serra 
Pelada. 
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O centro da vila é ocupado por residências e edificações comerciais, muitas das quais 
de madeira. As ruas são de terra e a infra-estrutura é precária. Alguns residentes 
praticam uma agricultura rudimentar de subsistência, inclusive de quintal. É feita a 
extração de ouro residual, por cerca de 10 garimpeiros, na antiga área de disposição de 
rejeitos de Serra Pelada.  

Como seu nome indica, a Vila Garimpo da Cotia teve sua origem nas atividades 
extrativas iniciadas em 1988, chegando a contar com cerca de 5.000 residentes. Em 
1993, a atividade foi proibida no local. Atualmente, estima-se a presença de 46 famílias 
e há várias residências de homens sozinhos, garimpeiros remanescentes. Alguns 
moradores trabalham como diaristas em fazendas próximas, roçando juquira das áreas 
de pastagens, que são o uso do solo predominante. Há pequenos cultivos de arroz, 
feijão e mandioca para consumo próprio. Menciona-se a dificuldade para prática da 
agricultura na região, em função de questões relacionadas à posse das terras próximas 
ao povoado e dos conflitos existentes com fazendeiros, cujas propriedades fazem limite 
com a vila. 

As vilas de Alto Bonito e Curral Preto tiveram sua origem em assentamentos e hoje 
contam com cerca de 150 pessoas cada. As principais atividades produtivas são a 
agricultura e a bovinocultura de leite, voltadas para subsistência. 

Existem também assentamentos no município, constituídos por lotes esparsos no 
território, onde os assentados exercem atividades de agricultura e criação de animais 
para subsistência. São eles: Colônia São Paulo, PA Barra do Cedro, PA Cachoeira Preta 
e Barra Ipiranga, PA Sereno e PA Barreira do Cocal.  

Quanto à sede de Eldorado dos Carajás18, os elementos que a estruturam são as 
rodovias PA-275 e PA-150, o rio Vermelho e o córrego Bom Jardim. Esse sítio, de 
topografia suave, poderia ter sido mais bem aproveitado pela ocupação urbana, mas o 
aparecimento de duas aglomerações separadas, tendo entre elas a várzea dos rios e as 
rodovias, fez com que surgisse um tecido urbano desintegrado, que demonstra 
problemas de articulação.  

A convivência com a rodovia é problemática. O trânsito é intenso, há comércio 
ambulante e circulação de pedestres nas precárias faixas lindeiras à PA-150, gerando 
risco de acidentes. No trecho da PA-275 a situação é mais adequada, devido à presença 
de via marginal. A centralidade não está bem definida, e a cidade carece de referências 
urbanas.  

A oeste do rio Vermelho encontra-se a parte mais antiga, que compreende o loteamento 
original, hoje conhecido como Centro e os bairros que surgiram adjacentes a ele: km 3, 
situado 1 km adiante do primeiro loteamento; Bom Jardim, pequeno núcleo situado do 
outro lado do córrego de mesmo nome que cruza a cidade ao norte; e Abaeté, situado 
entre o núcleo original e o rio Vermelho.  

A segunda aglomeração, surgida num momento posterior, está a leste do rio Vermelho, 
no km 100 da PA-150, ponto de início da PA-275. São três os bairros situados nessa 
parte da cidade: a leste da PA-150, encontram-se o Novo Eldorado, o km 100 e o Setor 1 
e, a oeste, está o bairro Mangueira.  

                                            
18 As informações sobre a estrutura urbana de Eldorado dos Carajás têm como fonte o Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste 
do Pará, 2006.  
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O Centro é a parte mais consolidada de Eldorado dos Carajás. Trata-se da porção mais 
bem servida de infraestrutura e com padrão construtivo médio. Os espaços públicos 
possuem equipamentos, como bancos e quadras.  

A parte mais próxima do cruzamento da PA-150 com a PA-275, no bairro km-100, é 
mais recente que o Centro e, assim como o bairro Bom Jardim, apresenta um nível 
mais baixo de consolidação urbana. Os bairros Mangueira, Novo Eldorado e Setor 1 são 
as áreas mais recentemente ocupadas e que apresentam edificações com padrão 
construtivo baixo e precário.  

Observa-se a presença de estabelecimentos de comércio e serviços de maior porte ao 
longo da via principal do km 100, Avenida São Geraldo. Serviços e comércio de médio 
porte são encontrados ao longo da PA-150, próximo ao início da PA-275, ao longo da 
própria PA-275, nos bairros Centro e km 3, e nas vias principais do bairro Centro, 
Avenida Itaguaçu e rua da Rodoviária, ao norte da PA-275. Essa categoria de uso 
também está presente em um pequeno trecho da Rua do Aeroporto, entre os bairros 
Centro e Abaeté. O restante da cidade apresenta o uso residencial unifamiliar, com 
pequenos comércios junto a algumas residências. 

A Prefeitura está localizada na rua da Rodoviária. No bairro Abaeté, junto ao rio 
Vermelho, ocupando uma grande área, encontra-se um laticínio. No trecho final da 
Avenida São Geraldo está o hospital; mais à frente, o cemitério.  

Junto da PA-150, no bairro Eldorado, está instalada a torre de televisão e uma área 
institucional, com posto de saúde, telecentro e outros serviços de apoio ao cidadão. A 
CELPA e o matadouro se localizam também na PA-150, na saída para Marabá.  

Assim como em Curionópolis, os canteiros que separam a PA-275 das vias marginais no 
Centro são utilizados pela população como área de lazer.  

No que diz respeito ao uso e ocupação do solo rural em Marabá, em 2006 e segundo o 
IBGE, o município tinha 188.378 hectares de terras ocupadas por matas e florestas, 
conforme apresentado na Tabela 119. 

Tabela 119: Área Ocupada por Matas e Florestas (em hectares). Município de Marabá - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 

Área de Matas e Florestas (Ha) 

Brasil 99.887.620 

Pará 10.469.669 

Microrregião de Marabá 254.331 

Município de Marabá 188.378 

Fonte: IBGE, 2006. 

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Planejamento de Marabá, a 
cobertura vegetal do município apresenta forte influência das atividades pecuárias e de 
cultivos de subsistência, pela transformação da floresta densa em pastagens que 
ocupam em torno de 45,0% da área total, e, em segundo lugar, com cultivos itinerantes. 
Essas culturas estão implantadas, em sua maioria, em solos tipo latossolo ou 
podzólicos, de baixa fertilidade natural, porém com aptidão regular para uso agrícola. 
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A vegetação original está descaracterizada, em sua quase totalidade, com substituição 
da floresta equatorial densa nativa por florestas secundárias, pastagens ou áreas 
agricultáveis. Um dos componentes florestais de maior expressividade da cobertura 
vegetal da região, a Castanha-do-Pará (Bertholletia Excelsa) está em fase de extinção, 
em função das transformações dos ciclos econômicos, privilegiando a formação de 
pastagens para o gado de corte. 

Quanto à área urbana, desde a década de 1980, a cidade de Marabá aumentou sua 
importância na rede urbana do Estado do Pará, com o reforço das atividades do setor de 
comércio e serviços. À época, o Distrito Nova Marabá foi fruto do Plano Grande Carajás. 
Essa ocupação foi orientada pelo triângulo formado pelas rodovias PA150 e BR230 e 
pelo Rio Tocantins.   

No período 1995/2000, sob a influência das atividades minero-industriais e 
agropecuário-madereiras, o incremento da população residente na sede urbana se fez 
ainda mais presente. Atualmente, ocupações irregulares ultrapassaram o leito da 
ferrovia e avançaram sobre a zona de expansão urbana, reservada no Plano Diretor 
como zona de expansão industrial.   

O Núcleo Cidade Nova, por sua vez, foi fundado por uma ocupação posterior à década 
de 1990. Restringido pelo vale do Rio Itacaiúnas a sudeste e pela zona especial do 
aeroporto e a margem esquerda do Rio Tocantins a noroeste, suas possibilidades de 
expansão se orientam na direção oeste, acompanhando a BR 230, na saída para 
Altamira.   

Verifica-se a tendência de expansão da sede de Marabá em duas direções: 

 Nordeste, atravessando a ponte rodo-ferroviária sobre o Rio Tocantins;  

 Noroeste, guiada pelas margens dos Rios Tocantins e Itacaiúnas e pela BR 230.  

Essa expansão se caracteriza, em parte, por ocupação espontânea, gerando áreas 
carentes de infra-estrutura e com baixo padrão construtivo, típica de fluxos migratórios 
intensos. Exemplos de áreas desse tipo são visíveis às margens da ferrovia, no 
aglomerado denominado KM7 e adjacências, bem como na área norte do Distrito Nova 
Marabá.  

Serviços e comércio de mercado local são encontrados nas principais vias que dão 
acesso aos núcleos habitacionais. O uso industrial predomina no Distrito Industrial de 
Marabá.   

A Figura 70 mostra os principais usos do solo na sede de Marabá.  
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Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico Integrado do Sudeste do Pará. 2006. 

Figura 70: Principais Usos do Solo da Sede de Marabá - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006).
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A sede urbana de Marabá é constituída por cinco núcleos: Marabá Pioneira, Nova 
Marabá e Cidade Nova, o Distrito Industrial e o Distrito de Expansão Urbana 

Quanto à existência de vilas, verificou-se que as Vilas Rica e dos Pretos, embora 
localizadas em território do município de Marabá, têm acesso mais viável por estradas 
de Curionópolis e, portanto, a administração daquele município é que se encarrega de 
lhes prestar serviços públicos de saúde e educação. 

Ambas as vilas originaram-se há aproximadamente 20 anos, a partir da instalação de 
colonos na região. Com relação às atividades produtivas, alguns residentes trabalham 
em fazendas próximas à localidade. Alguns plantam arroz, feijão e milho para consumo 
próprio, vendendo o excedente em Curionópolis. A pecuária leiteira também é praticada 
e Vila Rica existe um posto de resfriamento de leite de uma empresa de Araguaína (TO). 

Em relação a Parauapebas, segundo o Diagnóstico do Plano Diretor Participativo, o uso 
do solo local é marcado pela existência de áreas de reserva florestal e mineral, de 
preservação, de projetos de assentamento rural, de áreas urbanas e urbanizadas 
(fazendas, vilas, localidades e o distrito sede), além da área indígena dos Xikrin do 
Cateté, localizada na ponta sudoeste do município.  

Essas diferentes partes do solo de Parauapebas compõem a Tabela 120 podendo-se ver 
a expressiva porção ocupada pela Floresta Nacional de Carajás e pela terra indígena 
Cateté, que representam 86,4% do total do território. 

Tabela 120: Uso do Solo. Parauapebas - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2006). 

Categorias de uso 
Área 

Hectares (ha) % 

Urbano (1) 5.750 0,8 

Rural (2) 89.099 12,8 

Floresta Nacional de Carajás (3) 340.764 48,8 

Terra Indígena do Catete 262.387 37,6 

Total 698.000 100,0 

Fonte: Universidade Federal do Pará. Diagnóstico do Plano Diretor Participativo do Município de 
Parauapebas. 2006. 

Observações:  
(1) Conforme Dec. Municipal 1.257/94. 
(2) Subtraídas as áreas da Floresta Nacional de Carajás e da Terra Indígena Cateté. 
(3) Conforme Dec. 2.486/98. 
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No que tange ao núcleo urbano de Parauapebas, seus elementos estruturantes são as 
rodovias PA-275 e PA-160 (que segue para Canaã dos Carajás), o rio Parauapebas e o 
igarapé Ilha do Coco ou Rio Verde, também conhecido como “Sebosinho”, devido a suas 
características insalubres. O território da cidade é permeado por morros, onde há áreas 
com vegetação nativa remanescente. 

Na margem direita do rio Parauapebas está a cidade; na margem oposta, está a Floresta 
Nacional de Carajás, que abrange a área de concessão da Vale para o Projeto Ferro 
Carajás. Dentro dessa área, que tem acesso controlado, estão as operações da Vale. 

A cidade expandiu-se a partir das aglomerações Rio Verde e Cidade Nova e do eixo da 
PA- 150. O Igarapé Ilha do Coco chega à mancha urbana pela porção sul e ele é 
transposto duas vezes pela PA-275, até desembocar no Rio Parauapebas. 

As características do sítio dificultam a ocupação urbana.  Áreas alagáveis e morros com 
declividades acentuadas estão em processo de ocupação. A estrutura de circulação 
principal – as rodovias – não foi concebida para apoiar a organização da cidade que, ao 
moldar-se a essas vias, adquire uma forma desfavorável para seu desenvolvimento. 
Embora as características do sítio não favorecessem a ocupação, ela ocorreu no local 
por ser ele o mais próximo possível do Projeto Ferro Carajás, aproveitando-se da 
estrutura rodoviária implantada para o projeto como estrutura viária urbana.  

Essa leitura da realidade urbana de Parauapebas evidencia a ligação entre a cidade e a 
Vale. Cidade Nova é a aglomeração mais próxima da portaria da Floresta Nacional de 
Carajás. O loteamento que deu início a essa ocupação está situado do lado norte da PA-
275; também desse lado da rodovia estão localizados os loteamentos Chácara da Lua, 
Chácara das Estrelas e Chácara do Sol. Trata-se de urbanizações, ao norte de Cidade 
Nova, com sistema de infra-estrutura independente (redes de água e de esgoto) e que 
são locais de moradia alternativa ao Núcleo Urbano Carajás.  

Nesse mesmo lado da rodovia, distante 4 km da portaria da FLONA está o bairro Beira 
Rio, de ocupação mais recente. Mais adiante na PA-275, do mesmo lado norte, está o 
Beira Rio II. Esses bairros são separados pelo igarapé Ilha do Coco. Do lado sul da PA-
275, está o bairro União.  

Distante 3 km da portaria da FLONA, Rio Verde era inicialmente um conjunto irregular 
de ruas perpendiculares à PA-275, do lado sul. Sua expansão se deu a oeste, 
acompanhando o Igarapé Ilha do Coco, onde surgiram os bairros Bela Vista, Liberdade I 
e Liberdade II, e também a leste, onde, resultante de uma invasão, surgiu o bairro da 
Paz. Ainda encontram-se nesse setor os bairros Nova Vida, Guanabara I e II, 
Caetanópolis, Jardim América e Bela Vista II, localizados ao sul do bairro da Paz.  

Um segundo vetor de ocupação da cidade é ao longo da Avenida Brasília, perpendicular 
à PA-275, que segue no sentido norte até a EFC. São estruturados por essas vias os 
bairros Maranhãozinho, Jardim Canadá, Novo Horizonte, Betânia, Altamira e Vila Rica, 
do lado leste da via; e Vale dos Carajás, do lado oeste. 

Também perpendicular à PA-275 está a PA-160, que segue para Canaã dos Carajás. A 
PA-160 começa no trecho mais ao norte da Avenida Brasília e estrutura o conjunto de 
casas populares, próximo ao bairro de Vila Rica. Também em torno da PA-160, no seu 
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cruzamento com a PA-275, surgiu outra aglomeração, formada pelos loteamentos Novo 
Brasil, Esplanada e Residencial Linha Verde. 

A proximidade da portaria da FLONA de Carajás e do eixo principal, além da forma 
inicial do assentamento (ordenado ou espontâneo), determina o estágio atual de 
consolidação dessas aglomerações. As áreas mais consolidadas são as mais próximas a 
esses pontos de atração e as de origem planejada. Dessa forma, com maior grau de 
consolidação estão Cidade Nova, as três Chácaras, o União, o Beira Rio e as áreas dos 
bairros Rio Verde e da Paz mais próximas da PA-275.  

Com um nível menor de consolidação está o restante dos bairros Rio Verde e da Paz e a 
área a oeste desses bairros, que abrange Bela Vista I, Liberdade I e II. Nessas áreas, a 
principal carência é de rede de esgoto. As áreas lindeiras à Avenida Brasília e à PA-160 
também apresentam carência de rede de esgoto; nessas áreas, entretanto, o padrão 
construtivo é mais baixo.  

As áreas mais distantes da Avenida Brasília e da PA-160 formam um bolsão em que o 
grau de consolidação urbana é o mais baixo do município. Esse mesmo nível de 
consolidação pode ser encontrado nos bairros situados a sudeste do Rio Verde e nos 
bairros situados no cruzamento da PA-275 com a PA-160. Trata-se de áreas de 
ocupação recente, com infra-estrutura deficiente: as redes de água e iluminação pública 
são incompletas e não há rede de esgoto ou de micro-drenagem.  

Em relação ao uso e ocupação do solo, Parauapebas apresenta algumas vias com 
comércio mais intenso e serviços especializados, de grande porte, para uso da cidade 
toda, e de médio porte, para uso local. E, assim como em Marabá, no restante da 
cidade, o uso predominante é o residencial unifamiliar, com comércio de pequeno porte 
junto às residências. Serviços e comércio de grande porte estão presentes na região 
mais próxima à portaria da FLONA, ao longo das vias marginais da estrada PA-275. 
Além disso, nota-se a penetração desse tipo de uso no bairro União, a partir das ruas 
perpendiculares à PA-275 (ruas 11 e 14).  

Nos bairros da Paz e Rio Verde, ao longo da PA-275, das avenidas perpendiculares e ela, 
bem como à PA-275 (avenidas do Comércio e Tancredo Neves) e das ruas paralelas a ela 
(ruas Rio de Janeiro e 7 de Setembro) nota-se uma grande concentração de comércio e 
serviços de grande porte.  

De porte médio são os serviços e comércio encontrados ao longo da Avenida Brasília e 
das vias principais dos bairros de Cidade Nova (Rua B, paralela à PA-275) e Liberdade 
(ruas Santa Catarina e Pernambuco e Avenida Goiás). Esse tipo de uso pode ser 
encontrado também entre os bairros da Paz e Guanabara I, nas imediações da Avenida 
Paulo Afonso, que, entretanto não é a via principal desses bairros.  

Indústrias e serviços de grande porte, como garagem de ônibus, estão localizados no 
encontro da PA-160 com a PA-275. Esses usos ocupam o loteamento Esplanada mais a 
parte a oeste dele, ao longo da PA-275. Na Cidade Nova encontram-se a Prefeitura e o 
Clube de Música da ASFEP. Além disso, nesse bairro, os canteiros que separam a PA-
275 das vias marginais são utilizados como área de lazer, contando com equipamentos 
como quadras e praça de eventos. O Centro de Desenvolvimento Comunitário encontra-
se também nesses canteiros. Entre os bairros União e Rio Verde está o Quartel da 
Polícia Militar. A Estação Rodoviária está localizada no bairro Beira Rio e o cemitério, no 
bairro da Paz.    
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10.5.3.3  Identificação das Áreas de Valor Histórico e Outras de Possível 
Interesse para Pesquisa Científica ou Preservação 

Tendo em vista o já comentado processo relativamente recente de ocupação de seu 
território pelas atividades agropecuárias e mineradoras, não foram identificadas áreas 
de valor histórico no município de Parauapebas.  

No entanto, por um lado, alguns textos analisados indicam lugares de memória que 
hoje já não existem, como: 

 O acampamento da Clareira N1, do qual só restariam ruínas dos banheiros dos 
alojamentos (que foram feitos em alvenaria) e da padaria. Não mais existem a Casa 
de Hóspedes (de 1971) nem o monumento comemorativo dos 20 anos da descoberta 
do minério de ferro (1987);  

 O Centro de Visitantes de N5, inaugurado em 1984, com mapas, fotos e outras 
informações associadas aos principais eventos da história de Carajás. 

Por outro lado, entrevistados ressaltaram o Núcleo Urbano de Carajás como o local de 
interesse para a história da mineração na região. Foi apontada também a existência de 
um projeto de criação da Rota dos Minérios, em parceria entre o Governo do Estado e a 
Associação dos Municípios do Araguaia-Tocantins – AMAT, dentro do Programa Roteiros 
do Brasil. A citada Rota dos Minérios está sendo entendida como o desenvolvimento de 
roteiros ao longo das Áreas de Exploração Mineral da Vale. 

Quanto a outras áreas de possível interesse para pesquisa científica ou preservação, 
estão analisadas no Diagnóstico do Meio Biótico. 

10.5.3.4 Áreas Ambientalmente Protegidas 

O Plano Diretor Participativo do Município de Parauapebas historia que uma área de 
21.600 ha. correspondente ao vale do Igarapé Gelado no sopé da serra, junto à bacia de 
rejeitos do Projeto Ferro Carajás, era questionada e ambicionada ao mesmo tempo pela 
então CVRD e por posseiros, que alegavam se tratar de terras devolutas.  

Desde o início da década de 80, os posseiros realizavam investidas na área, convencidos 
de que ela não pertencia à CVRD. A ocupação dessa área em litígio iniciou-se em 1985, 
ainda com uns poucos migrantes da região sudeste do Pará e de outros estados. Por 
volta de 1989, mais de cem famílias ocupavam a área. A solução encontrada pela 
CVRD, auxiliada pelo IBAMA, foi transformá-la em unidade de conservação ambiental 
de uso regulado e restrito, criando a Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado – 
APA do Igarapé Gelado. Nela, a presença humana é permitida, desde que a ocupação 
seja disciplinada e garanta a sustentabilidade dos recursos naturais. De acordo com o 
Decreto de Criação, essa APA está sujeita à supervisão e à fiscalização do IBAMA, que 
repassou sua tutela sobre as terras à Vale. 

A área de 103.000 ha de mata fechada, às bordas da serra, foi criada como uma 
unidade qualificada Reserva Biológica do Tapirapé – REBIO Tapirapé, que apresenta 
maiores restrições de uso, em virtude de sua utilização estar reservada para fins de 
proteção da biodiversidade e como banco biogenético. Na REBIO, não é permitida nem 
mesmo a visitação pública. 
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Em outra área de 190.000 ha., estabelecida às margens dos rios Aquiri e Itacaiúnas, no 
município de Marabá, contendo as reservas de cobre da Vale, foi criada a Floresta 
Nacional do Tapirapé-Aquiri (ou FLONA do Tapirapé-Aquiri). A criação dessa unidade 
prevê a exploração racional dos recursos naturais renováveis e dos recursos minerais 
(cobre, ouro e manganês). A unidade encontra-se sob jurisdição do IBAMA. A criação 
dessa FLONA favorece em alguma medida a ação da empresa no sentido de explorar os 
recursos de seu subsolo e impedir sua ocupação por ex-garimpeiros, posseiros e 
extrativistas de produtos florestais (madeireiros e não-madeireiros) e inclusive por 
outras mineradoras. A empresa auxilia no processo de fiscalização da unidade de 
conservação. 

Similamente à criação da FLONA do Tapirapé-Aquiri, e quase dez anos depois do 
surgimento dela e das outras unidades de conservação na região de Carajás, a Vale 
conseguiu do governo federal, por intermédio do IBAMA, a criação da FLONA de 
Carajás. Trata-se de uma unidade de conservação na qual é assegurado o direito de 
lavra do ferro e de outros minérios identificados sobre os mesmos 411.948,87 ha., 
objeto de concessões anteriores pelo Congresso Nacional, comprometendo-se com a 
proteção ambiental e a realizar a exploração mineral com manutenção do equilíbrio 
ambiental. 

A criação de uma zona de proteção da área de concessão de exploração mineral da Vale, 
em Carajás, foi também favorecida pelo fato de a área de concessão de uso limitar-se, a 
oeste, com a reserva dos índios Xikrin do Cateté. Além do mais, por pressão do Banco 
Mundial, a Vale se viu obrigada a investir cerca de US$ 12 milhões em demarcação e 
programas de educação, saúde e infraestrutura básica nas áreas indígenas situadas na 
área de influência de suas minas e ferrovia (Estrada de Ferro Carajás, em 1982). 

No caso específico da reserva dos índios Xikrin do Cateté, a Vale firmou um convênio 
com Fundação Nacional do Índio (Convênio/CVRD/FUNAI, No. 453/89), objetivando o 
controle de seus limites a oeste e a proteção dos indígenas. A demarcação 
administrativa dessa reserva, de 439.150 ha., foi homologada pelo Decreto No. 384, de 
24 de dezembro de 1991. 

Com a criação da FLONA de Carajás, a Vale procura se proteger de possíveis invasões 
de garimpeiros e de ex-camponeses ou trabalhadores rurais sem terra, dos protestos 
que podem ameaçar a gestão do território e se livrar dos processos estaduais que 
tentam provar a não validade do ato jurídico ou da forma como foi gerada a área objeto 
de sua concessão. A escolha de torná-la uma FLONA, e não outra unidade de 
conservação qualquer, se deveu ao fato de esse tipo de unidade permitir a exploração 
mineral e outros usos sustentáveis, desde que em bases ecologicamente adequadas. 

Em relação ao item Identificação dos Usos Urbanos, Considerando os Usos 
Residenciais, Comerciais, Industriais, Institucionais e Públicos, Inclusive as 
Disposições Legais de Zoneamento, tais temas já foram tratados em itens anteriores 
deste texto sobre Uso e Ocupação do Solo. 

10.5.3.5 Identificação da Infraestrutura Regional 

As informações relativas à infraestrutura regional foram analisadas no item de mesmo 
nome, no Diagnóstico da AII, ao passo que a infraestrutura básica da AID está 
apresentada a seguir, em item específico. 
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10.5.3.6 Identificação dos Principais Usos Rurais 

Este tema já foi tratado em itens anteriores deste texto sobre Uso e Ocupação do Solo. 
Será complementado na parte relativa a Atividade Econômica da  
AID.  

10.5.3.7 Regime de Propriedade e Padrão da Estrutura Fundiária da Área de 
Interesse do Empreendimento 

O empreendimento sob expansão já se encontra em operação em território da União, 
dentro da Floresta Nacional de Carajás, em área de concessão de exploração mineral da 
Vale. Portanto, não existe na ADA nenhum superficiário a ser considerado dado que 
este é representado pelos órgãos governamentais implicado no processo de 
licenciamento ambiental e de concessão mineral. 

10.5.3.8 Infraestrutura Básica 

A seguir, apresenta-se a caracterização e mapeamento da infraestrutura existente na 
AID. 

10.5.3.9 Sistema Viário e de Transportes 

Em nível regional, a análise do sistema viário já foi apresentada no Diagnóstico da AII. 
Como antes mencionado, os trechos rodoviários que atendem aos municípios da AID 
muitas vezes mostram situação inadequada ao tráfego. 

No caso dos trechos de Marabá a Eldorado dos Carajás (102 km), de Eldorado dos 
Carajás a Curionópolis (30 km), de Curionópolis a Parauapebas (38 km) e de 
Parauapebas à mina da Vale localizada na Serra dos Carajás (36 km), compreendendo 
um total de 206 quilômetros, apenas o último traçado apresenta um bom estado geral. 
Nos outros, há trechos em que são ruins a pavimentação, a sinalização e a geometria 
viária, problemas agravados pelos elevados índices pluviométricos verificados na região 
em 2008. 

O transporte público é outra fragilidade. Apenas Marabá e Parauapebas fogem desse 
padrão, fato que se deve à presença da Vale nesses municípios, às diretrizes 
administrativas do poder público municipal, visando à conservação das estradas, e à 
atuação de entidades como Associação Comercial e Industrial de Marabá (ACIM) e 
Associação Comercial e Industrial de Parauapebas (ACIP). 

Especificamente quanto ao município de Curionópolis, não há terminal de cargas nem 
aeroporto, mas existe uma Estação Rodoviária. O transporte intermunicipal e 
interestadual é realizado pelas empresas Transbrasiliana, Açailândia e Atual (Útil).  

Não existe serviço de transporte público, lacuna preenchida por meio de vans 
pertencentes a cooperativas. O serviço é fiscalizado pela Agência de Regulação e 
Controle de Serviços Públicos do Pará – ARCON. 

Em Eldorado dos Carajás, como já mencionado, o núcleo urbano se estruturou a partir 
das rodovias PA-275 e PA-150. O trânsito é intenso, há comércio ambulante e 
circulação de pedestres às margens da PA-150, o que aumenta o risco de acidentes. No 
trecho da PA-275 a situação é mais adequada, devido à presença de via marginal.   
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Em Marabá, as rodovias que servem ao município em geral são de má qualidade. A 
Tabela 121 apresenta as condições de pavimento, sinalização e geometria. Verifica-se 
que a melhor qualificação obtida nos trechos pesquisados foi deficiente.  

Tabela 121: Situação das rodovias. Marabá. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2005). 

Rodovias 
pesquisadas 

Extensão 
(km) 

Estado 
Geral Pavimento Sinalização Geometria Trecho 

BR-222 253 n.d. Deficiente Deficiente Péssimo Marabá/ Bom Jesus do 
Tocantins / Rondon do Pará 

BR-230 128 Ruim Deficiente Ruim Péssimo Marabá / Brejo Grande do 
Araguaia / Tocantins 

PA-150 676 Péssi
mo Péssimo Ruim Péssimo 

Marabá / Eldorado dos 
Carajás / Sapucaia / 
Xinguara / Rio Maria / Pau 
D'Arco / Redenção 

PA-
153/BR-

153 
112 Ruim Ruim Deficiente Péssimo 

Marabá / São Domingos do 
Araguaia / Brejo / Grande do 
Araguaia / São Geraldo do 
Araguaia 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico Integrado de Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

Com relação às estradas vicinais, o município tem 3.500 km. de vias, cujas condições 
estão sintetizadas na Tabela 122 vê-se que 65,0% receberam os conceitos ruim e 
péssimo.  

Tabela 122: Síntese das condições das estradas vicinais. Marabá - Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (Março de 2006). 

Condições Boa Regular Ruim Péssima 

Percentual 5 30 45 20 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico Integrado de Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

As condições de navegabilidade dos dois rios que cortam a cidade, segundo o 
Diagnóstico do Plano Diretor, podem ser assim caracterizadas: 

 O Rio Tocantins é de franca navegação durante todo o ano, por embarcações de 
pequeno e médio porte; 

 O Itacaiúnas, afluente do Rio Tocantins pela margem esquerda, só é navegável no 
período chuvoso.  

O Plano Diretor detalha também que o aeroporto de Marabá é controlado pela 
INFRAERO. Construído em 1937, tem uma pista de 2.000m. x 45m., revestida de 
concreto e asfalto. Permite o pouso e a decolagem de aviões de grande porte. Nele 
operam regularmente empresas como TAM e PENTA. O movimento anual médio é de 
7.020 pousos, com 29.023 passageiros e 174 toneladas de carga. 

Quanto à situação dos transportes em Parauapebas, verificou-se que o transporte 
intermunicipal de passageiros em ônibus é operado por três empresas privadas: 
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Transbrasiliana e Açailândia, com três horários diários para Belém, e Caiçara, para São 
Paulo e Minas Gerais. 

Existem oito cooperativas de transporte coletivo, que possuem veículos tipo van, com 
destaque para Coocatur, Coocarajás e Coocavump. Há também empresas de táxi e de 
mototáxi.  

O transporte ferroviário é feito pela EFC, com 892 quilômetros de extensão, ligando a 
mina de ferro de Carajás às instalações de manuseio e carregamento dos navios em 
Ponta da Madeira – São Luís - MA. Além do transporte de carga, existe também o de 
passageiros, três vezes por semana e cobrindo o percurso em 17,5 horas. 

Na Floresta Nacional de Carajás, a oito quilômetros do Núcleo Urbano e a 14 
quilômetros da sede municipal de Parauapebas, encontra-se o Aeroporto de Carajás. 
administrado pela INFRAERO, possui condições de pouso e decolagem de aeronaves de 
diferentes portes, inclusive Boeing. Oferece vôos regulares para Brasília, além de outras 
conexões.  

Em comparação com a realidade da maioria das cidades da região, seja em relação às 
facilidades aeroportuárias ou ao alcance e à freqüência das conexões, foi informado 
que, em Parauapebas, o transporte aeroviário é suficiente para atender à demanda. 

10.5.3.10 Energia Elétrica 

A forma de energia mais utilizada na AID é a elétrica, além do gás e da lenha para 
cocção de alimentos.  

Por um lado, verifica-se que as diversas formas de consumo de energia elétrica 
(residencial, industrial, comercial, rural e público) vêm apresentando incremento 
elevado na região na última década, principalmente devido à exploração mineral e ao 
desenvolvimento do pólo industrial do Projeto Carajás, em Parauapebas, e à 
implantação do complexo sídero-metalúrgico em Marabá, com a conseqüente atração de 
negócios e pessoas. 

Por outro lado, a oferta de energia elétrica no Sudeste do Pará, em particular nos 
municípios da AID e em Canaã dos Carajás, também foi significativamente ampliada. A 
implantação da segunda etapa da UHE Tucuruí, duplicando sua capacidade geradora, e 
de mais onze unidades geradoras de 375 MW cada uma, totalizando 8.375 MW, são 
ações que contribuem para diminuir carência de oferta. No entanto, continuam a 
ocorrer limitações, como constantes quedas de tensão nas cidades. Quanto ao 
Complexo Minerário de Carajás, obteve-se a informação de que não padece de 
problemas de qualidade nem de oscilação de energia. 

As áreas urbanas estão relativamente bem servidas e as cidades da AID seguem o 
padrão estadual. A maior parte das residências possui energia elétrica e, nos quatro 
municípios, o maior consumo é o residencial. Contudo, entrevistados da área informam 
que nem todas as casas estão ligadas à rede de distribuição da CELPA, podendo ser 
observadas ligações clandestinas e precárias a ela, por meio dos chamados “gatos”. 
Consideram que o acesso à energia é dificultado pelo custo da tarifa, visto como elevado 
para o padrão de renda média local. 
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A presença do complexo minero-metalúrgico de Carajás em Parauapebas, do qual o 
empreendimento em estudo é parte, e do complexo sidero-metalúrgico, em Marabá, os 
transformam em pólo de atração de indústrias, o que faz com que tenham consumo 
industrial mais alto que o das outras localidades, nas quais existem poucos 
estabelecimentos industriais. Deve-se lembrar que, a partir de 1995, a energia 
consumida pelo Projeto Carajás, em Parauapebas, passou paulatinamente a ser 
adquirida diretamente da ELETRONORTE. Em Eldorado dos Carajás, a presença de 
cerâmicas é responsável pela maior parte desse tipo de consumo.  

A energia que abastece Marabá é gerada pela Hidrelétrica de Tucuruí, localizada no Rio 
Tocantins, e enviada pela ELETRONORTE e distribuída pela CELPA. Tem 66,0 MV de 
potência e representa 81,1MV de energia transformada pela CELPA. Segundo o 
Diagnóstico do Plano Diretor, em 2006 os transformadores estavam operando com mais 
de 90,0% de sua capacidade. 

A provisão de energia para a área rural (igualmente via Programa Luz para Todos) 
também estava avançando, mas ainda existiam muitas comunidades sem o serviço. 
Como o município possui uma extensa área e, às vezes, de difícil acesso, várias 
localidades ainda permanecem sem energia elétrica. 

Quanto a Parauapebas, a energia consumida também é gerada por Tucuruí. O sistema 
de distribuição está sob responsabilidade das Centrais Elétricas do Pará - CELPA. A 
Regional de Parauapebas atende, além do próprio município, a Canaã dos Carajás, 
Curionópolis e Eldorado dos Carajás. 

Observou-se, entre 2000 e 2006, um crescimento no consumo de energia elétrica em 
Parauapebas da ordem de 70,0% (de 38.263.312 Kw/h para 65.077.561 Kw/h), mas 
com poucas alterações na participação do consumo por classes. Três bairros, de 
implantação recente, são os únicos que não têm energia.  

Confirma-se que o da classe residencial é o mais elevado, chegando a 52,0% do total; 
para a classe industrial, esse indicador corresponde a cerca de 6,0% (Figura 71 e Figura 
72). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000

2004

2006

Residencial Industrial Comercial Outros  
Fonte: SEPOF. Estatísticas Municipais, 2007. 

Figura 71: Participação das Classes no Consumo Total de Energia Elétrica (%). Parauapebas - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000 – 2006).  
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Fonte: SEPOF. Estatísticas Municipais, 2007. 

Figura 72: Número de Consumidores de Energia Elétrica por Classes. Parauapebas - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000 – 2006). 

A área rural é beneficiada pelo Programa Luz para Todos, realizado em parceria entre o 
governo federal, o estadual e a concessionária de energia. O Contestado é a parte rural 
não atendida de Parauapebas. 

A rede de iluminação pública está presente em todos os municípios, sendo que, em 
Curionópolis, apenas o Setor Planalto não é atendido.  

Em Eldorado dos Carajás, os bairros Bom Jardim, Abaeté e a parte sul do bairro Setor 
1 não têm cobertura de energia elétrica.  

Em Marabá, ela atende à totalidade da área urbana.  

Em Parauapebas, a iluminação pública atende a 83,0% da área urbana, ficando 
descobertos alguns bairros periféricos. A Figura 73 apresenta a estimativa de 
atendimento da iluminação pública, com a ressalva de que recentemente a rede 
existente foi ampliada para o bairro Liberdade II. 
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Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará, 2006. 

Figura 73: Estimativa de Atendimento da Rede de Iluminação Pública. Parauapebas - Área de 
Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 

10.5.3.11 Redes de Comunicação 

As informações sobre os meios de comunicação foram obtidas do Diagnóstico realizado 
pela Diagonal Urbana e permitiram caracterizar o sistema de comunicação dos 
municípios da AID, incluindo rádio, televisão, jornais, acesso ao serviço de telefonia e à 
internet, conforme mostra a Tabela 123. 
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Tabela 123: Situação dos Sistemas de Comunicação nos Municípios da AID.  Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (Março de 2006). 

 
Imprensa Escrita Serviços 

Agência 
De 

Correio 

Revista Jornal Telefonia Internet 

Município Televisão EmissoRas De 
Radio-Fusão Nome Tiragem Ano De 

Fundação Nome Tiragem 
Ano De 

Fundaçã
o 

Abrangência 
Circulação Periodicidade Pública 

(Orelhões) 

Fixa 
(Individual 
Em Serviço 

Provedores Usuários 

Curionópolis 
Tv Liberal (Globo) Rádio Jovem Fm 

  
  96 585 Ks On Line 7 1 

  
Rádio Modelo 

  
Líder Fm 

Eldorado Dos 
Carajás 

Tv Liberal (Globo) 97 Fm 
  Folha De 

Eldorado 3000 2005 Local-Prefeitura 
6 135 457 Skorpionet 

Omni     

  95 Fm             

Marabá 

Tv Liberal (Globo) Fm Liberal (Fm) 

  

Correio Do 
Tocantins 10000 1983  Sul E Sudeste Do 

Pará 2 1183 16004 Leolar 600 4 

Tv Eldorado (Sbt) Itacaiunas (Am) Opinião 4000 1995  Sul E Sudeste Do 
Pará   Skorpionet 950   

Tv Fox Club (Fm) 

      
Rede Tv 

  
Record 
Rede Vida 
Tv Boas Novas 

Parauapebas 

Tv Liberal (Globo) Cidade Atualidade 1000-1500 2005 Correio Do 
Pará 4000 1996 

Canaã, 
Curionópolis, 
Eldorado, 
Parauapebas 

5 564 9545 Flexanet (Via 
Rádio) 240 2 

Amazona Tv (Sbt) Nativa 

  

Jornal Hoje 3000 2005 

Canaã, 
Curionópolis, 
Eldorado, 
Parauapebas 

5     Skorpionet 420   

Band Tribus Jornal De 
Parauapebas 2000 2002 Parauapebas E 

Região 3     
Cks On Line 
Via Rádio-550 
Via Fone-1800 

2350   

Record 40 Graus A Martelada      

  
  

Liberdade O Regional 4000 2005  

Canaã, 
Curionópolis, 
Eldorado, 
Parauapebas 

5 

Melodia Carajás O 
Jornal 5000 2004 Canaã, Curionópolis 

E Eldorado  2 

Estação Sat Boca No 
Trombone 5000 2005 

Canaã, 
Curionópolis, 
Xinguara, Conceição 
Do Araguaia, 
Redenção 

3 

Aliança Folha Verde 3000 2005 

Canaã, 
Curionópolis, 
Eldorado, 
Parauapebas 

2 

Nova Tribuna 
Cristã 3000 2005 

Canaã, 
Curionópolis, 
Eldorado, 
Parauapebas 

4 

  

Bocão 3000 2005 Parauapebas 2 

Jornal 
Impacto 2500 2006 

Canaã, 
Curionópolis, 
Eldorado, Nucleo De 
Carajás, 
Parauapebas 

  

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico do PGI. 2006. 

 (*) Não regulamentadas. 

Periodicidade: 1 - Diária, 2 - Semanal, 3 - Quinzenal,  4 - Mensal,  5 - Duas vezes por semana, 6 - Outra. 
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Entre os serviços de difusão de som e imagem, destaca-se a TV Liberal (afiliada da Rede 
Globo), com sinal de transmissão em todos os municípios. Além da TV Liberal, o 
município de Parauapebas possui mais três estações de TV aberta: Amazônia TV 
(afiliada do SBT); TV Bandeirantes e TV Record, enquanto em Marabá estão 
disponibilizados mais seis canais, a saber: TV Eldorado (afiliada do SBT); TV FOX; Rede 
TV; Rede Record; Rede Vida e TV Boas Novas. 

Destaca-se que, à exceção de Marabá, as emissoras de radiodifusão presentes nos 
demais municípios não são regulamentadas. 

Em todos os municípios, principalmente em Parauapebas, é comum a utilização de 
carros e caminhões de som, e até mesmo de bicicletas, para divulgação de mensagens 
comerciais. Às vezes, é elevado o incômodo gerado, em função do nível de ruído desse 
instrumento de marketing.  

No tocante à imprensa escrita, além das revistas de amplitude nacional, os municípios 
também contam com a publicação de periódicos locais/regionais. 

Os telefones públicos, também conhecidos como orelhões, estão disponíveis em todos os 
municípios. Em especial nas vilas, porém, a maioria fica mais fora de uso do que em 
condições de utilização. 

A região possui duas operadoras de telefonia celular: Vivo e Amazônia Celular. 

O acesso à Internet é restrito, se comparado o número de usuários com a população de 
cada município. Todos contam com Lan Houses, que oferecem serviços de acesso à 
Internet. A dificuldade de acesso à rede pela população e o interesse despertado pela 
inovação tecnológica fazem com que esses estabelecimentos sempre tenham grande 
número de usuários. Os internautas são, em sua maioria, adolescentes que fazem uso 
das máquinas para entretenimento – jogos eletrônicos – e profissionais que necessitam 
desse instrumento de trabalho. 

Quanto aos Correios, estão disponíveis tanto em Curionópolis quanto em Eldorado dos 
Carajás, Marabá e  Parauapebas. 

10.5.3.12 Saneamento Básico 

10.5.3.12.1 Captação e Abastecimento de Água Potável 

Em relação ao abastecimento de água, a situação dos municípios da AID é heterogênea. 
A rede geral não alcança a totalidade da população urbana dos municípios da AID e 
Eldorado dos Carajás mostra o mais baixo nível de cobertura.  

Além da extensão da cobertura, existem outras questões, como intermitência do 
abastecimento, que decorre da falta de vazão na captação (no caso de poços artesianos) 
ou da perda ocasionada na época das chuvas pelas freqüentes lavagens que o sistema 
demanda (no caso de captação superficial). Além disso, há ligações clandestinas e 
dificuldades na medição individual ou mesmo a ausência de hidrômetros. 

Em Marabá e Parauapebas, parte da população é servida por água captada em fonte 
superficial (rios) e tratada em Estação de Tratamento de Água (ETA). Em Curionópolis e 
Eldorado dos Carajás, a captação é feita em poços artesianos que, em geral, pela 
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qualidade da água subterrânea, dispensam tratamento. De acordo com as normas 
sanitárias, é recomendável, entretanto, que se faça o controle da qualidade da água 
retirada dos poços artesianos, o que não foi identificado nas duas últimas cidades 
mencionadas.  

A população não atendida pela rede geral costuma recorrer a poços rasos (ou poços 
Amazonas), perfurados nos próprios lotes ou em terrenos vizinhos. A situação mais 
precária de atendimento é a da população que se abastece por meio de latas e baldes de 
água, coletada em chafarizes e bebedouros públicos e carregada até as casas.  

Marabá, por ser atendida pela COSANPA, tem acesso direto a recursos estaduais e 
federais geridos pela companhia e que são usados na integração e expansão das redes. 
Atualmente, está em andamento um projeto para melhorar o sistema de abastecimento 
de água na sede municipal.  

Curionópolis e Eldorado dos Carajás estão em pior situação, pois, além de necessitarem 
de maiores investimentos, contam somente com o empenho das Prefeituras para a 
solução das questões de abastecimento de água. 

A seguir, apresenta-se uma descrição sucinta da rede de abastecimento de água de 
cada município. 

Em Curionópolis, a Secretaria Municipal de Obras é responsável pela gestão do sistema 
de água. As águas do rio Jacarezinho, que nasce nas proximidades da vila de Serra 
Pelada e corta a área urbana, não possuem condições propícias para o abastecimento 
humano. Dessa forma, a solução encontrada é a de captação em poços artesianos.  

São 10 pontos de captação, localizados no Centro, no Setor Planalto, no Setor 
Rodoviário (cada deles um com 3 poços artesianos) e no Jardim Panorama (1 poço 
artesiano). Depois de captada, a água é armazenada em sete reservatórios de pequena 
capacidade, também espalhados pela cidade, sendo que três estão no Centro, dois no 
Setor Rodoviário, um no Planalto e outro no Jardim Panorama.  

Não há tratamento da água nem controle da qualidade da água captada. Os poços têm 
vazão insuficiente e o bombeamento é possível durante apenas quatro horas por dia. 
Além disso, os compressores utilizados no bombeamento têm baixa potência e não é 
feita sua adequada manutenção. O volume de água bombeado é da ordem de 20 litros a 
cada dois segundos.  

Totalizando 66,0% da área urbana, o Centro e o Jardim Panorama possuem 
atendimento satisfatório. O Setor Rodoviário e a parte mais próxima do rio Jacarezinho, 
no Centro, que totaliza 13,0% da área urbana, não têm abastecimento contínuo.  

Não foram obtidas informações detalhadas sobre a rede de distribuição. Foi mencionada 
a existência - em especial no Setor Planalto, que representa 21% da área urbana - de 
pequenas redes e ramais clandestinos, ligados à rede geral de abastecimento de água.  

Em Eldorado dos Carajás, esse abastecimento é de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Obras. A captação de água não é possível no Rio Vermelho, devido à alta 
quantidade de sedimentos transportados nesse corpo de água. Uma alternativa de 
captação é a utilização do Rio Cardoso.  
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Atualmente, o abastecimento é feito com água captada em seis poços artesianos 
espalhados pela malha urbana: um deles, localizado no Centro, capta 400.000 l/dia e 
os outros cinco, localizados no bairro conhecido como Km 100, captam, no total, 
1.360.000 l/dia. Assim como em Curionópolis, a água captada nesses poços não recebe 
tratamento nem há controle da qualidade da água. O reservatório está localizado em 
Novo Eldorado.  

A rede de distribuição cobre 27,0% da área urbana, abrangendo a totalidade do Novo 
Eldorado e parte do Km 100. No Centro, ligada ao poço artesiano aí localizado, existe 
uma pequena rede de distribuição que atende aos lotes com frente para a Rua Antônio 
Almeida e para a Avenida Iguaçu. Apesar de possuir rede de distribuição, partes do 
bairro Km 100 não possuem abastecimento contínuo de água, devido à falta de pressão 
na rede e à baixa vazão dos poços. Portanto, o atendimento nesses locais, que somam 
6,0% da área urbana, é precário. No Centro, Bom Jardim, Abaeté, Setor 1 e Mangueira, 
que representam 67,0% da área urbana, a solução encontrada pelos moradores é a de 
construção de poço Amazonas ou a de abastecimento em fontes públicas, com 
transporte em latas e baldes. Algumas residências são atendidas por caminhão-pipa.  

Em Marabá, 15,0% dos domicílios da área urbana são atendidos com água filtrada, por 
meio de rede. A captação que abastece Marabá Pioneira é feita no Rio Tocantins, entre 
Nova Marabá e Marabá Pioneira. Os assentamentos urbanos localizados a montante 
dessa captação não a comprometem, pois são de pequena extensão. A captação é feita 
por uma bomba com capacidade de 350 m3/h. A estação das chuvas impõe, entretanto, 
uma perda de cerca de 30,0% da água captada, pois a lavagem nas bombas é freqüente, 
em virtude do aumento de sedimentos no rio.  

A estação de tratamento, que também passou por melhorias decorrentes dos 
investimentos da COSANPA, localiza-se a uma distância de 2 km do reservatório que 
fica no centro de Marabá Pioneira. Pela rede de distribuição passam, atualmente, 340 
m3/h de água tratada.  

A captação de água que abastece os núcleos de Nova Marabá e Cidade Nova é feita no 
Rio Tocantins, a jusante da área urbana e distante dela cerca de 1 km. A capacidade 
das bombas é da ordem de 600 m3/h; a água é conduzida para a estação de tratamento 
localizada junto à captação. A cidade conta com dois reservatórios localizados em Nova 
Marabá, com capacidade de 1.000m3 cada um, e um reservatório localizado em Cidade 
Nova, com capacidade de 1.200m3.  

A partir desses reservatórios, a água é distribuída por uma rede que alcança a porção 
central de Cidade Nova e a maior parte de Nova Marabá. 

Ainda existem partes da malha urbana que, embora conectadas à rede geral, não 
possuem abastecimento contínuo. Elas equivalem a 11,0% da área urbana e têm 
abastecimento precário, em decorrência da baixa capacidade dos reservatórios de Nova 
Marabá, frente à demanda. Áreas mais altas e com aumento não planejado do número 
de ligações, por ocupação inadequada ou acelerada, também têm seu abastecimento 
prejudicado. 

As ocupações de Nova Marabá, localizadas ao sul da Transamazônica, correspondem a 
4,0% da área urbana e se faz a expansão de sua rede de água. Em 2006, não possuem 
rede de abastecimento de água os bairros Laranjeiras, Liberdade, Independência e as 
áreas dos bairros Belo Horizonte e Novo Horizonte próximas ao Rio Itacaiúnas, na 
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Cidade Nova; a localidade conhecida como Km 7; alguns trechos de Marabá Pioneira; e 
a totalidade das aglomerações de São Félix e Morada Nova. Os logradouros sem 
abastecimento por rede representam 32,0% da área urbana de Marabá. 

No município de Parauapebas, o atual sistema de abastecimento de água começou a 
funcionar em 1998, havendo sido implantado por meio de convênio entre a Prefeitura 
Municipal, a VALE e o Banco Mundial. É gerido pelo Sistema Autônomo de Água de 
Esgoto de Parauapebas – SAAEP. A captação é feita no Rio Parauapebas, próximo ao 
bairro Residencial Nova Vida II, na Vicinal VS 10 (zona sul da cidade). Não é 
considerada adequada, já que a mancha urbana atinge áreas a montante da captação, e 
não só à jusante, como ocorria quando ela foi instalada. O tratamento da água é o 
convencional, feito na Estação de Tratamento de Água - ETA, que ocupa uma área de 
51 ha, junto ao ponto de captação. A ETA funciona durante 24 horas e está operando 
em sua capacidade máxima, sendo necessária a interrupção no abastecimento de água 
por cerca de 10 horas, divididas em duas vezes ao dia. 

A distribuição é realizada por meio de dois sistemas principais de reservação, com 
capacidade respectiva de armazenamento de 6.000 m3 e 4.000 m3. Estão localizados 
nos bairros Bela Vista, próximo à VS 10, e Betânia. 

De acordo com o DATASUS, em 1991 apenas 18,1% da população de Parauapebas 
estavam ligados à rede de abastecimento de água; em 2000, esse percentual 
correspondia a 68,9%, em decorrência da implantação do novo sistema em 1998. De 
acordo com a SAAEP, em janeiro de 2009 a população atendida é de 109.690 pessoas, o 
que corresponde a mais de 82,0% da população do município.  

A rede de distribuição tem perdas da ordem de 18%, associadas a hidrômetros com 
problemas de medição, a ligações não cadastradas (estimadas em 5.220) ou a 
vazamentos na rede. Foi apontada também a falta de pressão, que impede que a água 
chegue a todo o sistema. 

A Figura 74 mostra a cobertura da rede de abastecimento de água em 
Parauapebas.Verificou-se que 27,0% da malha urbana não são atendidos por rede, 
praticando-se a captação em poço Amazonas ou em outros locais, de onde a água é 
trazida em latas e baldes. 
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Fonte: Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará. Diagonal Urbana. 2006. 

Figura 74: Estimativa de Atendimento da Rede de Água. Parauapebas - Área de Influência Direta - 
Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 

Há bairros abastecidos por poços artesianos, com vazões que variam entre 1,4 e 1,55 
litros por segundo. São cinco sistemas (dos quais dois atendem só a escolas e postos de 
saúde), que cobrem cerca de 8.500 pessoas, a maior parte das quais mora no bairro 
Altamira e nas Casas Populares I. Os outros três abastecem os bairros Altamira, 
Chácara da Lua, Novo Brasil, Chácara das Estrelas e Maranhãozinho.  

Nove bairros da zona urbana não possuem nenhuma infra-estrutura de abastecimento 
público de água, o que levou à necessidade de instalação de três reservatórios com 
capacidade de 3.000, 5.000 e 10.000 litros, respectivamente, abastecidos diariamente 
por meio de carros pipa.  

Quanto à zona rural, 10 povoações são atendidas gratuitamente, totalizando 1.914 
ligações e 7.190 habitantes.  
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10.5.3.12.2 Captação e Tratamento de Esgoto 

A rede de esgotamento sanitário é complementar à rede de água: à medida que mais 
domicílios passam a ser abastecidos por rede de água, o consumo aumenta, assim 
como aumenta o volume de esgoto gerado, o que começa a inviabilizar o lançamento 
desse efluente em fossas sépticas ou outras soluções isoladas. Portanto, faz-se 
necessário o investimento em rede de esgotamento sanitário, cujos componentes são 
rede de coleta, estação elevatória (quando necessária) e estação de tratamento de 
esgoto.  

Trata-se, entretanto, de investimento maior que o necessário para a implantação de 
rede de água. Some-se a isso a forma como a população percebe a necessidade de 
implantação da rede de esgoto: diferentemente da falta do abastecimento de água, não é 
uma percepção imediata e direta, pois os prejuízos causados pela ausência da rede só 
são notados se o esgoto se acumula a céu aberto, próximo às residências, ou se afeta a 
qualidade da água consumida, provocando a ocorrência de doenças de veiculação 
hídrica.  

Quando não há rede de coleta e tratamento de esgoto, a solução mais apropriada é o 
lançamento em fossas sépticas. Soluções comuns, mas perigosas, são o lançamento em 
fossas negras, em corpos de água ou nas linhas de drenagem natural.  

Curionópolis, Eldorado dos Carajás e Marabá não possuem rede de esgoto. A 
alternativa, nesses municípios, ainda é a fossa negra, embora não haja dados 
atualizados disponíveis que permitam saber seu número. Em menor proporção está o 
lançamento de esgoto em corpos de água, feito nas áreas localizadas às suas margens. 
As fossas sépticas representam a minoria, assim como há casos em que o esgoto é 
lançado a céu aberto.  

A captação de água em poços rasos, decorrente da ausência de rede de água, e a 
solução de fossas negras formam uma perigosa conjugação, devido aos riscos de 
contaminação da água. Nessa situação, encontram-se 73,0% da área urbana de 
Eldorado dos Carajás, 34,0% da de Curionópolis e 47,0% da de Marabá.  

Parauapebas, por sua vez, a possui em apenas 14,0% da área urbana; por outro lado, 
27,0% da mesma área estão em situação de risco agudo (inexistência de rede de água e 
de rede de esgoto). A seguir, é apresentada a descrição das redes de esgoto de cada 
município.  

Em Curionópolis, como não há rede de coleta de esgoto, o risco de contaminação da 
água é elevado em 21,0% da área urbana, que não tem abastecimento de água por rede 
geral. Ao se agregar o percentual que possui abastecimento precário de água, esse 
número sobe para 34,0%.  

Segundo entrevistados, existem cerca de 4.000 fossas negras na área urbana. A 
população recebeu doações de manilhas de concreto para o revestimento de poços 
rasos, de caixas de água para serem usadas como reservatórios e de tampões de 
concreto para fossas negras. 

Assim como em Curionópolis, em Eldorado dos Carajás não há rede de coleta de esgoto. 
No entanto, a situação do segundo município é pior que a do primeiro, pois o 
percentual da área urbana que não tem abastecimento de água por rede geral é ainda 
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maior: 67,0%. Chega-se a 73,0% da área urbana em situação de risco, se somado o 
percentual de área urbana com abastecimento precário, o que significa que seus 
moradores, em determinados períodos, recorrem à água de poço raso, de chafariz ou 
poço público.  

Não há informações sobre o percentual de domicílios que utilizam fossa séptica ou fossa 
negra, nem sobre a situação desses dispositivos. 

A área urbana de Marabá apresenta a mesma situação de Curionópolis e Eldorado dos 
Carajás: não possui rede coletora de esgoto. Essa situação apresenta um risco elevado 
nos 32,0% da área urbana que não possuem abastecimento de água por rede geral. O 
percentual é maior, 43,0%, se for computado também a proporção dos que têm 
abastecimento precário. Tampouco há dados sobre o número de fossas sépticas ou 
negras, assim como não há informações sobre a situação desses dispositivos. 

Em Parauapebas, o sistema de coleta e tratamento de esgoto é gerido pelo SAAEP. 
Estão servidos de rede coletora de esgoto os bairros Rio Verde, Primavera, Cidade Nova 
e União, à exceção das áreas próximas aos corpos de água. A rede é do tipo 
condominial, que permite uma economia maior na extensão da rede coletora, pois os 
coletores prediais ligam-se a coletores condominiais localizados no fundo dos lotes. No 
sistema convencional, esses coletores se interligam a coletores públicos pela frente dos 
lotes, obrigando que a rede de coletores públicos passe por todas as ruas onde os lotes 
tenham frente. Segundo relatório da Prefeitura, as redes condominiais, com o mesmo 
diâmetro da rede de coletores-tronco, possuem uma capacidade de expansão da ordem 
de 20,0%. Essa expansão, entretanto, só será possível se houver sua substituição.  

Depois de coletado, o esgoto segue para uma das quatro estações de tratamento de 
esgoto (ETE), nos bairros Primavera (1 ETE), União (2 ETE) e Rio Verde (1 ETE). As ETE 
operam com cerca de 75,0% de sua capacidade, o que significa uma vazão de 60 l/s. 
Essa capacidade só poderia atingir 100,0% caso fosse sanado o estrangulamento da 
rede coletora principal.  

O processo utilizado é o de lagoas aeradas, com equipamento eletromecânico para 
executar a aeração e, dessa forma, introduzir oxigênio no meio líquido. A eficiência do 
tratamento executado nas ETE de Parauapebas está na faixa dos 65,0%, valor abaixo 
do recomendado para esse tipo de processo.  

Os efluentes das ETE localizadas nos bairros Rio Verde e União são lançados no Igarapé 
Ilha do Coco. Os condomínios Chácara da Lua, Chácara da Estrela e Chácara do Sol 
possuem sistema independente de tratamento do esgoto coletado em rede pública.  

O sistema é de fossas filtro e consiste em construir uma fossa séptica para um conjunto 
de casas, sendo que cada chácara possui uma fossa-filtro. Tem-se que 14,0% da área 
urbana são atendidos por rede de esgoto, ao se somar as áreas atendidas por esse 
sistema e as cobertas pelo SAAEP. 

O restante utiliza fossas negras, fossas sépticas ou lança seus esgotos diretamente nos 
corpos de água ou nas galerias de água pluvial. Estima-se que haja 11.000 fossas na 
cidade, sendo que se esgotam, para limpeza, entre 30 e 35 fossas por dia, o que 
corresponde a cerca de 2.600m3 de esgoto por mês. Não há um lugar preparado para 
receber esses efluentes, que acabam sendo lançados nos corpos de água, em galerias de 
água pluvial ou são despejados direto nas lagoas de aeração. 
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A Tabela 124 mostra que os bairros União, Primavera, Cidade Nova, Rio Verde e 
Chácaras são interligados ao sistema, que trata o total dos resíduos coletados.  

As ligações cadastradas correspondem a menos de 21,0% dos domicílios existentes nos 
bairros atendidos, e a cobertura é de pouco mais de 23,0% da população residente. 
Assim, a utilização da fossa negra ou a ausência de qualquer tipo de instalação 
sanitária se faz muito presente.  

Tabela 124: Bairros, Número de Ligações e População a Ser Atendida pela Rede de Coleta de Esgoto 
Domiciliar. Parauapebas - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e 

N5 (2008). 

Bairros Nº de Ligações População a ser 
Atendida 

Altamira 575 2.875 

Amazônia 2.436 12.180 

Beira Rio 195 975 

Beira Rio II -- -- 

Bela Vista 324 1.620 

Betânia 1.625 8.125 

Bom Jesus -- -- 

Caetanópolis -- -- 

Casas Populares I 674 3.370 

Casas Populares II 621 3.105 

Cidade Jardim -- -- 

Da Paz 3.322 16.610 

Esplanada -- -- 

Guanabara 1.511 7.555 

Jardim América -- -- 

Jardim Canadá I -- -- 

Jardim Canadá II -- -- 

Liberdade I 2.330 11.650 

Liberdade II -- -- 

Maranhão 220 1.100 

Maranhãozinho 99 495 

Nova Vida I 71 355 

Novo Brasil 327 1.635 

Novo Horizonte 951 4.755 

Paraíso -- -- 

Parque dos Carajás -- -- 

Parque dos Carajás II -- -- 

Residencial Bambuí -- -- 

Residencial Bela Vista -- -- 
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Bairros Nº de Ligações População a ser 
Atendida 

Residencial Bela Vista II -- -- 

Residencial Linha Verde -- -- 

Residencial Nova Vida II -- -- 

Residencial Martini 373 1.865 

Loteamento Luis Consoli 339  

Riacho Doce 743 3.715 

Rio Verde 1.762 4.405 

São José -- -- 

São Lucas -- -- 

Vale dos Carajás -- -- 

Vila Rica 501 2.505 

Viver Bem Parauapebas -- -- 

TOTAL 18.999 87.870 

Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Parauapebas. 
SAAEP. 2008. 

10.5.3.12.3 Coleta e Disposição de Resíduos  

Em Curionópolis, a Secretaria Municipal de Obras é o órgão responsável pelos serviços 
de limpeza pública, utilizando carroças tracionadas por animais para a coleta e 
transporte dos resíduos. 

A produção local está estimada em torno de 18 toneladas/dia. A quantidade de 
materiais recicláveis está estimada em quase 4 ton/dia. A destinação final dos é 
realizada em uma área de disposição inadequada (lixão), localizada nas proximidades 
da sede municipal. Os serviços de coleta, limpeza de vias e logradouros e destinação 
final são precários e os de tratamento, inexistentes.  

Em Eldorado dos Carajás, a coleta e o transporte dos resíduos também são realizados 
por carroças puxadas por animais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Obras, cuja estrutura física e operacional é simples. 

Há serviços de varrição e capina, porém, com freqüência irregular. A produção de 
resíduos de Eldorado dos Carajás está estimada em 29 toneladas/dia, com variância de 
3,0% para mais e 2,0% para menos. A quantidade de materiais recicláveis gerados está 
estimada em 5 ton/dia. A disposição dos resíduos, na área rural do município, é 
inadequada (lixão). Os serviços de coleta e limpeza de vias e logradouros são precários e 
os de tratamento, inexistentes.  

Em Marabá, os serviços de limpeza pública são gerenciados pela Secretaria de Obras 
Públicas (SOP), por meio do Departamento de Limpeza Urbana (DLU), que terceiriza a 
operação para uma empresa privada, a Service Brasil. O órgão responsável pela limpeza 
urbana possui uma boa estrutura física e operacional, em comparação com os demais 
municípios estudados.  
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De acordo com entrevista realizada em dezembro de 2010, a coleta domiciliar atende a 
cerca de 70% dos domicílios urbanos, em parte dos quais ela é diária e, em outros, 
ocorre.em dias alternados.  

A varrição é feita pela Prefeitura Municipal em todas as vias pavimentadas; no entanto, 
80% das ruas da Nova Marabá não são pavimentadas. 

Existe a coleta separada de resíduos dos serviços de saúde, que os transporta para uma 
vala especial, existente no local de destinação final. O DLU conta com um efetivo de 250 
funcionários terceirizados, realizando a coleta e a limpeza de vias e logradouros 
(incluindo roça e capina) e 140 agentes de conservação (servidores municipais), que 
efetuam a limpeza do patrimônio público.  

Há quatro caminhões poliguindastes, seis compactadores, dez caçambas basculantes, 
um trator de esteira e uma pá carregadeira, além de 70 containeres distribuídos em 
diversos pontos da cidade.  

De acordo com o DLU, todos os resíduos coletados deveriam ser enviados a um aterro 
sanitário que iniciou sua operação em abril/2003, mas são destinados a uma área de 
disposição inadequada às margens do Rio Tocantins, atrás da Estação Ferroviária da 
Vale e a cerca de 5,5 km do aeroporto (segundo resolução do CONAMA, essa distância 
deveria ser de no mínimo 20 km). Nesse local, onde são jogados sem nenhum 
tratamento, ocorre a pesagem dos resíduos por tipologia (domiciliar, verde/poda, 
entulho e hospitalar).  

Devido ao fenômeno regional de variação do nível dos rios, nos meses de junho a 
novembro, período de verão, a ilha e a praia de Tucunaré, no Rio Tocantins, se tornam 
um atrativo especial para a população local e para visitantes, o que aumenta a geração 
e exige uma solução diferenciada no tratamento do lixo.  

A produção de resíduos de Marabá está estimada em 239 toneladas/dia, com variância 
máxima de 2,0% para menos e 3,0% para mais. Essa variação se justifica, tendo em 
vista a média de resíduos coletados, divulgada no site da Prefeitura de Marabá: para 26 
dias de coleta (excluindo-se os domingos), haveria uma média de 328 ton/dia, o que 
implicaria numa taxa média de geração per capita de 1,65 kg/hab.dia, valor elevado 
considerando-se a média nacional. Essa discrepância reflete as dificuldades de controle 
gerencial e a precariedade dos dados e informações disponibilizados. Tomando por base 
a produção de 239 ton/dia e na composição física adotada, estima-se uma quantidade 
de materiais recicláveis em torno de 51 ton/dia.  

Os entrevistados sintetizaram que os serviços de coleta e limpeza de vias e logradouros 
são razoáveis; uma parte do tratamento dos resíduos dos serviços de saúde é realizada 
de forma precária; os serviços de destinação final também são precários.  

Em Parauapebas, o gerenciamento dos serviços de limpeza pública é de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Urbanismo e a operação é efetuada pela 
empresa privada Clean Service Ltda. , contratada em 2002. À Prefeitura cabe a coleta 
dos resíduos de construção civil e a fiscalização dos serviços.  

Existem três áreas de disposição de resíduos sólidos no município: 
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 Lixão - localizado na estrada de acesso ao assentamento Gameleira, com uma área 
de 12,93 ha, e distante cerca de 9 km do eixo geométrico da zona urbana da sede. 
O Diagnóstico da SAAEP aponta problemas sociais e impactos no meio ambiente 
decorrentes do lixão, entre os quais presença de barracos de população de baixa 
renda e de catadores de lixo; ausência de cobertura e compactação do lixo; 
existência de taludes sem presença de cobertura vegetal e de altura elevada; 
presença de animais; falta de coleta e tratamento de gases, chorume e sistema de 
drenagem do percolado; contaminação do solo/subsolo, lençol freático e águas 
superficiais; emanação de odores desagradáveis; queima de lixo com emissão de 
fumaça; proliferação de vetores de doenças e aspecto desagradável. Há um termo de 
ajuste de conduta entre a Prefeitura, o IBAMA e o Ministério Público a fim de 
desativá-lo, pois está dentro da zona de amortecimento da Floresta Nacional de 
Carajás, área com restrições de uso e ocupação e de grande susceptibilidade 
ambiental. Assim, as famílias que aí viviam foram retiradas, ele foi murado e 
construiu-se sua parte administrativa;  

 Bota-Fora – depósito de materiais de construção, madeira e entulho, usados como 
aterro; 

 Aterro Sanitário, com previsão de início de funcionamento em 2011.  

De acordo com o DATASUS, em 1991 a coleta de lixo atendia a 48,0% da população e 
24,0% queimavam seus resíduos sólidos. Em 2000, a proporção de pessoas atendidas 
pela coleta domiciliar passou para mais de 80,0%. No entanto, quase 6,0% da 
população depositava o lixo nas vias públicas ou em corpos de água e 10,5% o 
queimavam.  

Conforme dados do Diagnóstico do Plano Diretor de Parauapebas, de 2006, os serviços 
de coleta de resíduos sólidos urbanos atendem 90,0% de sua população. A coleta 
domiciliar é realizada, em média, três vezes por semana. Na zona rural, o serviço é 
realizado nas vilas Palmares I, Palmares II e CEDERE I. Nas demais localidades, o lixo é 
queimado ou disposto a céu aberto. 

A coleta é toda mecanizada (resíduos domésticos, públicos e de construção civil); são 
utilizados caminhões próprios e equipamentos de coleta específicos para cada tipo, à 
exceção de alguns bairros cujo acesso é dificultado e a quantidade de resíduos gerada é 
menor. Nesses casos, é usada a tração animal.  O único bairro onde há coleta seletiva é 
Cidade Nova, projeto piloto para o qual se prevê expansão. A previsão é de que em três 
anos pelo menos 60,0% da sede urbana seja atendida com esse sistema.  

Como a cidade não teve um crescimento planejado, muitas vias são estreitas e se 
encontram em condições precárias, dificultando o tráfego dos caminhões que realizam a 
coleta e o transporte dos resíduos.   

Os serviços de limpeza, capina e pintura de meios-fios também são realizados pela 
concessionária, em quase todas as ruas asfaltadas da sede. Nos bairros periféricos que 
não possuem vias asfaltadas, os serviços de varrição são inexistentes.  

A produção de lixo domiciliar está estimada em 62 ton/dia. Tomando como referência 
os dados da contagem da população do IBGE de 2007, a taxa de geração per capita é 
estimada em 465,3g/hab.dia, abaixo da média nacional de 600 g/hab.dia.  
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10.5.3.12.4 Compatibilidade da Infraestrutura Existente Face às Demandas Atuais e 
Previstas 

Conforme se observou na análise antes realizada, principalmente a infraestrutura viária 
e de esgotamento sanitário dos municípios da AID apresentam sérias limitações para 
atender à demanda atual. Portanto, novas demandas contribuirão para ampliar esse 
cenário de carências. 

10.5.4 ORGANIZAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

10.5.4.1 Organização da Sociedade Civil  

10.5.4.1.1  Existência de Conselhos e Análise de sua Atuação 

Diferentes políticas públicas e setores governamentais do Brasil têm estimulado a 
organização de grupos de atores regionais e locais em associações civis sem fins 
lucrativos, na promoção da cidadania participativa e do interesse público. Esse fato se 
verifica igualmente nos municípios que compõem a área em estudo, no sudeste do Pará. 

Uma dessas formas associativas são os Conselhos Municipais. A participação tanto de 
representantes de órgãos da Administração Municipal quanto de segmentos da 
sociedade civil em Conselhos Municipais autônomos, responsáveis pela co-gestão de 
políticas públicas setoriais, está prevista em legislação federal específica que 
regulamenta a ação do poder público em algumas áreas, como a Assistência Social – 
regida pela Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/93); a Educação, pela Lei de 
Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96) ou a Saúde (Lei 8080/90). 

Segundo o Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará, elaborado pela 
Diagonal Urbana, existem Conselhos Municipais em todas as Prefeituras da área e eles 
se constituem em canais que permitem o fortalecimento da participação da população 
na formulação, implementação e controle social das políticas públicas sociais.   

No entanto, em geral esses Conselhos padecem de questões como falta de continuidade 
de suas ações, conseqüência da conhecida descontinuidade administrativa existente no 
Brasil; falta de preparo de muitos dos conselheiros para exercer a representação de 
seus pares; indicação política de seus membros; o fato de que a maioria dos conselhos é 
consultiva, e não deliberativa; e carência de condições mínimas para trabalhar (espaço 
físico, local para arquivo de projetos e outros documentos, materiais de escritório etc). 

Os integrantes dos Conselhos Tutelares dos municípios entrevistados exemplificaram 
suas principais dificuldades no desempenho das atribuições cotidianas: falta de apoio 
técnico e administrativo, de estrutura física ou de outros recursos, como diárias de 
hotel e passagens para viagens. Citaram, ainda, que sua atuação se realiza por meio da 
rede de atendimento constituída basicamente por Delegacia, Secretarias Municipais e 
Hospital, para atender a casos como os de prostituição e abuso sexual. 

A seguir, estão mencionados os Conselhos Municipais dos quatro municípios da AID.  
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Curionópolis tem os seguintes conselhos municipais: 

 Conselho Tutelar; 

 Conselho Municipal da Saúde; 

 Conselho Municipal da Educação; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Conselho Municipal da Assistência Social. 

Em Eldorado dos Carajás estão presentes: 

 Conselho do Desenvolvimento Rural Sustentável; 

 Conselho Tutelar; 

 Conselho Municipal da Merenda Escolar; 

 Conselho Municipal da Saúde; 

 Conselho Municipal da Educação; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Conselho Municipal da Assistência Social. 

Marabá, por sua vez, conta com: 

 Conselho Tutelar; 

 Conselho Municipal da Saúde; 

 Conselho Municipal da Educação; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Conselho Municipal da Assistência Social; 

 Conselho Municipal da Cultura; 

 Conselho Municipal do Turismo; 

 Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM. 

No entanto, foi informado que, como os conselheiros não são remunerados,muitas vezes  
sua participação fica comprometida. 

Quanto a Parauapebas, foram identificados os Conselhos listados a seguir: 

 Conselho Municipal de Trânsito e Transportes; 

 Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência; 

 Conselho do Programa Bolsa Família; 

 Conselho Tutelar; 

 Conselho Municipal de Saúde; 

 Conselho Municipal de Educação; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
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 Conselho Municipal de Assistência Social; 

 Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 

 Conselho Indigenista. 

10.5.4.1.2  Identificação e Mapeamento de Outras Formas Associativas da Sociedade 
Civil 

No que diz respeito à presença e atuação de outras formas organizativas da sociedade 
civil, o tema é amplo e as fontes, múltiplas e incertas, devido à elevada mobilidade 
existente. Ou seja, tanto surgem novas instâncias quanto outras deixam de atuar. 

O Diagnóstico da Socioeconomia do Sudesta do Pará identificou 545 organizações civis 
nos municípios de Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá e Parauapebas, como se 
verifica na Tabela 125.  
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Tabela 125: Organizações da Sociedade Civil Identificadas nos Municípios. Área de Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 
(2005). 

Municípios Org. Sociais 
Comunitárias 

Org. Religiosas Associações 

Cooperat
ivas 

Enti. 
Classes 

Inst. E 
Funda
çoes 

Centros 
Comum 

Org. 
Esportivas 
Recriativas 

Total 

Igrejas Pasto 
Rais Produtores Comind Moradores Clube 

Mulheres 
T/Indg/C/
mun/cult 

Asso 
C./ 

Cons 
Reg. 

Sind     

Curionópolis 8 17 3 3 1 4 - - 4 - 5 - - - 45 

Eldorado 
Carajás 4 41 1 5 2 1 3 - 2 - 3 - 1 - 63 

Marabá 33 44 7 20 6 25 4 17 10 13 28 18  5 230 

Paraupebas 23 117 3 13 1 16 3 - 13 5 8 - - 5 207 

Total 68 219 14 41 10 46 10 17 29 11 44 18 1 10 545 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico do PGI. 2006. 
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Das instituições identificadas, 68 se declaram organizações comunitárias; 124 são 
associações (entre elas, 41 de produtores rurais, 10 comerciais e industriais, 46 de 
moradores de bairros, 17 associações de trabalhadores/indigenista/cultural e 10 
clubes de mulheres); há 29 cooperativas e 69 entidades de classe (44 sindicatos e 11 
associações profissionais); 18 institutos e fundações; 1 centro comunitário e 10 
organizações esportivo-recreativas. Entre as organizações religiosas, destacam-se 219 
igrejas e 14 Pastorais Sociais. 

Embora expressivos, conforme mencionado, esses números não esgotam o universo das 
organizações existentes nos municípios em análise, mas apenas aquelas constantes de 
listagens obtidas. Tal fato conduz à reflexão de que nem sempre a presença de muitas 
entidades significa que se está analisando uma sociedade organizada, participativa, 
com postura associativa e cooperativa. Muitas vezes, o que se observa é uma 
comunidade conflitiva, cheia de opiniões divergentes e personalismos, na qual há 
pessoas que podem até ter postura de liderança, porém com perfil individualista e 
autoritário.  

Como identificado no caso dos municípios da AID, cada liderança termina criando uma 
organização, de acordo com o atendimento de seus interesses próprios na busca de 
recursos e muitas vezes transformando a entidade em alavanca política. Entrevistados 
do setor agropecuário, entre outros, realçaram também o fato de que é comum a 
apropriação de benefícios pessoais e políticos pelas lideranças de entidades de seu 
setor, em detrimento dos representados. 

Em decorrência, verifica-se também o baixo nível de participação efetiva dos membros, 
o que muitas vezes conduz, por um lado, à dificuldade para atuação efetiva e, por outro, 
à curta existência da entidade. 

É importante ressaltar que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae – é 
atuante nos municípios de Eldorado dos Carajás, Marabá e Parauapebas, no campo da 
prevenção das deficiências e inclusão social das pessoas com deficiência de toda e 
qualquer idade, estímulo à educação e capacitação profissional para ingresso no 
mercado de trabalho, estimulo ao trabalho artesanal, esportes e cultura, entre outros 
objetivos.  

Quanto às organizações religiosas, merece destaque a estruturação da igreja evangélica 
de origem pentecostal Assembléia de Deus, particularmente nos municípios de 
Parauapebas e de Marabá. Em Marabá, embora tenham sido relacionadas apenas cinco 
Igrejas Assembléia de Deus, o jornal Opinião, do município, em matéria publicada em 4 
a 6 de março de 2006, divulgou que o Ministério Missão – “chega aos seus 81 anos em 
Marabá, com 100 templos e 10 mil adeptos, entre membros e congregados”. Em 
Parauapebas foram identificadas 51 igrejas com essa denominação, noticiando-se, 
entretanto, a existência de 70, sendo que a meta era dobrar esse número em 2007. 

Outro aspecto a ser realçado é a identificação de numerosas Associações de Produtores 
Rurais, ou de Pequenos Produtores Rurais, ou ainda, de Agricultores, nos quatro 
municípios, e de Cooperativas de Agricultores, que respondem pelos assentamentos 
rurais existentes. Embora não se trate de condição indispensável à obtenção de apoio 
financeiro do PRONAF, para que os agricultores e suas organizações (associações e 
cooperativas) tenham atividades produtivas incluídas no Programa Agricultura Familiar, 
de responsabilidade do INCRA/MDA, são as associações que apresentam, cada ano, 
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suas listas de candidatos para o PRONAF A. Às Associações cabe também defender os 
direitos dos associados, bem como acompanhar o desenvolvimento dos projetos de seu 
interesse. 

Todos os municípios contam com sindicatos de diferentes categorias profissionais. 
Associações Comunitárias e de Moradores estão presentes em número significativo nos 
quatro municípios e se justificam como forma inicial de organização de uma população, 
buscando atingir melhorias para seus bairros, tais como rede de luz, de água, asfalto 
etc., o que se explica pela precária infra-estrutura de muitos deles. 

A seguir, apresenta-se uma listagem das organizações da sociedade civil identificadas 
pela Diagonal Urbana em Curionópolis. 

Organizações Sociais: 

 Associação de Desenvolvimento Comunitário de Curionópolis  

 Associação dos Hansenianos do Sul e Sudeste do Estado do Pará -Assahnssep  

 Centro Comunitário São Benedito  

 Clube De Mães Irmã Adelárea Primáriae de Curionópolis  

 Comunidade Kolping de Curionópolis  

 Fundação Social de Assistência Educativa so Município  

 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST 

 União dos Estudantes de Curionópolis - UNESC  

Cooperativas: 

 Cooperativa de Mineração Dos Garimpeiros de Serra Pelada (Atual Comgasp)  

 Cooperativa Mista da Agricultura Familiar de Curionópolis - COOMIPAC  

 Cooperativa Mista dos Produtores de Alimentos e Artesanato de Serra Pelada e 
Região 

 Cooperativa Mista Familiar Agrícola de Curionópolis  

Organizações Religiosas – Igrejas:  

 Congregação Crista do Brasil  

 Igreja Batista em Curionópolis  

 Igreja Adventista do 7o. Dia  

 Igreja Assembléia de Deus - Ministério Anápolis  

 Igreja Católica  

 Igreja do Evangelho Quadrangular  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Ministério Madureira  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Ministério Missão  
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 Igreja Evangélica Casa da Benção de Deus  

 Igreja Metodista Wesleyana  

 Igreja Missionária Deus é Amor  

 Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro  

 Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro  

 Igreja Presbiteriana 

 Salão do Reino das Testemunhas de Jeová  

 Paróquia de Nossa Senhora das Graças  

Organizações Religiosas - Pastorais Sociais: 

 Pastoral da Criança  

 Pastoral da Juventude  

 Pastoral da Saúde  

Associações de Moradores:  

 Associação Beneficente dos Moradores do Bairro da Paz  

 Associação de Moradores de Serra Pelada - AMOSP 

 Associação dos Moradores de Curionópolis 

 Associação dos Moradores do Bairro Jardim Panorama 

Associações Comerciais e Industriais: 

 Associação Comercial e Industrial - ACIC de Curionópolis  

Associações de Produtores: 

 Associação dos Chacareiros de Curionópolis 

 Associação dos Pequenos Produtores Cristo Salvador  

 Centro de Orientação e Formação Agropastoril e Artesanal de Curionópolis – 
Cefapac 

Sindicatos 

 Sindicato dos Garimpeiros de Curionópolis  

 Sindicato dos Garimpeiros de Serra Pelada - SINGASP 

 Sindicato dos Mineradores e Garimpeiros do Brasil 

 Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Para - SINTEPP  

 Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

A seguir, apresenta-se uma listagem das organizações da sociedade civil identificadas 
pela Diagonal Urbana em Eldorado dos Carajás. 
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Organizações Sociais:  

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Eldorado - Grupo Fé e 
Cidadania 

 Associação Beneficente das Famílias Carentes  

 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST  

 Ong Grupo Vida 

 Associações de Mulheres 

 Associação das Mulheres Irmã Adelárea Primáriae Molinari  

 Associação de Mulheres de Francilândia  

 Associação de Mulheres do Bairro de Abité de Eldorado dos Carajás - AMBAEC  

Associações de Moradores: 

 Associação dos Moradores do Jardim Abaeté 

Associações Comerciais e Industriais: 

 Associação Comercial, Industrial e Agropecuária (em estruturação) 

 Associação das Industrias Madeireiras de Eldorado do Carajas – ASSIMEC 

Centro Comunitário: 

 Centro Comunitário de Saúde Dom Bosco  

Associação de Produtores Rurais: 

 Associação de Produtores e Comercialização Dos Trabalhadores Rurais Do 
Assentamento 17 De Abril (Aspctra) 

 Associação dos Pequenos Produtores Dda Colônia - CIB 

 Associação dos Pequenos Produtores de Vitória 

 Associação dos Produtores Rurais de Angico - APRANGICO 

 Associação dos Produtores Rurais do Pará Usuário do Angico Ii – APRUPAU 

 Entidades de Classe - Sindicatos de Trabalhadores 

 Sindicato dos Produtores Rurais de Eldorado do Carajas - Sinprec  

 Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Eldorado do Carajas- Sttr  

 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Eldorado do Carajas –  

Cooperativas: 

 Cooperativa de Prestação de Serviços - Coopservicos 

 Cooperativa Mista da Agricultura Familiar de Eldorado  
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Organizações Religiosas – Igrejas: 

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus - Ministério  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus - M. Missão (19 Templos) 

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus - M. Missão - Congregação Jerusalém  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus - M. Missão - Congregação Monte Hermon  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Joquebede  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Príncipe da Paz  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Boas Novas  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Monte Siao  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Jeová Nissi  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Bela Vista  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Nova Jerusalém  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Nova Canaã  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Monte Horebe  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Vale da Paz  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Monte Maria  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Rosa de Sarom   

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Monte Santo  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Jardim de Deus  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação Lírio dos Vales  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação 

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- M. Missão - Congregação  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus- Ministério Madureira  

 Igreja Tabernaculo Evangélico de Jesus - Casa da Benção  

 Igreja Evangélica Casa da Benção  

 Igreja Evangélica Casa da Benção  

 Igreja Deus é Amor 

 Igreja Adventista Rua Jacarandá 
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 Igreja Presbiteriana Rua São Geraldo 

 Igreja Quadrangular 

 Igreja Batista  

 Igreja Betel  

 Igreja Crista Evangélica do Brasil  

 Igreja Católica Apostólica Romana - Paróquia Nossa Senhora das Dores  

Organizações Religiosas - Pastorais Sociais: 

 Pastoral da Criança 

Em Marabá, em decorrência de seu papel de pólo regional, estão presentes entidades 
patronais tradicionais, como SESC, SENAI, SESI e SENAC, com oferta de cursos 
profissionalizantes, atividades associativas, recreativas, artísticas, culturais e ensino 
fundamental, entre outras.  

A seguir, apresenta-se uma listagem das organizações da sociedade civil identificadas 
pela Diagonal Urbana em Marabá. 

Organizações Sociais: 

 Associação Batista Sudeste do Pará Rua Do Meio 

 Associação de Pais de São João 

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Marabá  

 Associação de Voluntários em Oncologia 

 Associação dos Municípios do Araguaia-Tocantins - AMAT  

 Associação dos Flagelados e Sem-Teto De Marabá E Região 

 Associação dos Veteranos de Marabá  

 Associação Educadora São Francisco de Assis  

 Associação Estadual de Cooperação Agrícola  

 Associação Ferroviária de Marabá - ASFEM 

 Associação Nova Esperança 

 Cefet (Antiga Escola Técnica) 

 Centro Agro Ambiental do Tocantins - CAT 

 Centro de Aprendizagem e Profissionalização De Marabá - CAPROMAR  

 Centro de Atenção Criança e ao Adolescente - CEACA  

 Comunidade Kolping de Bom Jesus 

 Entidade de Conscientização Libertação e Vida - ENCLIV 

 Espaço de Acolhimento Provisório  

 Federação das Organizações de Assistência Social Educacional - Fase 

 Grande Loja Maçônica do Estado do Pará  
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 Grupo de Ação e Combate a Prostituição Infanto-Juvenil - GACPIJ  

 Grupo de Ação Socioambiental na Amazônia (GASAM) 

 Idealizando, Desenvolvendo, Educando, Incluindo E Amando - IDEA (Ong Igreja 
Cristã Evangélica) 

 Laboratório Socio-Agronomico do Tocantins - LASAT 

 Lions Clube do Brasil - Marabá  

 Loja Maçônica Pioneira da Transamazônica  

 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST  

 Obra Kolping do Brasil  

 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE  

 Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos  

 Sociedade São Vicente de Paula 

 União Comunitária do Brasil 

 União dos Estudantes de Marabá - UNEMAR  

Organizações Religiosas - Igrejas 

 Casa da Benção 

 Comunidade Batista da Restauração 

 Congregação Crista no Brasil  

 Curia Diocesana  

 Igreja Adventista do Sétimo Dia 

 Igreja Adventista do Sétimo Dia  

 Igreja Adventista do Sétimo Dia  

 Igreja Apostólica Fonte da Vida 

 Igreja Assembléia de Deus em Marabá (Desde 1925)  

 Igreja Batista Central de Nova Marabá  

 Igreja Batista Central de Nova Marabá  

 Igreja Batista de Marabá  

 Igreja Batista Memorial  

 Igreja Crista Evangélica de Marabá  

 Igreja do Evangelho Quadrangular  

 Igreja do Evangelho Quadrangular  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus  

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus 

 Igreja Evangélica Assembléia de Deus 

 Igreja Evangélica Luterana no Brasil  
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 Igreja Evangélica Quadrangular 

 Igreja Pentecostal Assembléia de Deus 

 Igreja Pentecostal Deus e Amor 

 Igreja Presbiteriana Filadélfia  

 Igreja Presbiteriana Filadélfia 

 Igreja Universal do Reino de Deus 

 Paróquia de Nossa Senhora da Conceição  

 Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré  

 Paróquia de São Felix de Valois  

 Paróquia de São Francisco  

 Paróquia do Sagrado Coração  

 Paróquia Nossa Senhora Santana  

 Paróquia São Francisco  

 Prelazia de Marabá  

 Prelazia de Marabá 

 Prelazia de Marabá  

 Prelazia de Marabá  

 Prelazia de Marabá  

 Prelazia de Marabá  

 Prelazia de Marabá  

 Primeira Igreja Batista de Nova Marabá  

 Primeira Igreja Batista de Nova Marabá  

 Sociedade Espírita Casa do Caminho 

 Sociedade Espírita Renascer 

Organizações Religiosas - Pastorais Sociais e Conselhos 

 Casa Pastoral  

 Comissão Pastoral da Terra - CPT 

 Conselho Indigenista Missionário  

 Curia Diocesana 

 Pastoral da Criança  

 Pastoral da Juventude  

 Pastoral da Saúde 

Entidades de Classe - Sindicatos Patronais: 

 Sindicato das Indústrias de Serrarias de Marabá - SINDIMAR  
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 Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo do Estado do Pará  

 Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá  

 Sindicato Patronal de Hotéis e Restaurantes 

 Sindicato Rural de Marabá  

 Sindicato dos Industriais de Serrarias de Marabá  

 Sindicato dos Guseiros 

Entidades de Classe - Sindicatos de Trabalhadores: 

 Sindicato dos Comerciários de Marabá - SINDICOM 

 Sindicato dos Empregados no Comercio do Município de Marabá e Sul do Para  

 Sindicato dos Engenheiros no Estado do Pará  

 Sindicato dos Metalúrgicos 

 Sindicato dos Mineradores e Garimpeiros do Brasil 

 Sindicato dos Policiais Federais no Estado do Pará 

 Sindicato dos Professores do Estado do Pará  

 Sindicato dos Rodoviários  

 Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marabá 

 Sindicato dos Taxistas Autônomos do Município de Marabá  

 Sindicato dos Taxistas do Município de Marabá  

 Sindicato dos Trabalhadores em Transporte  

 Sindicato dos Trabalhadores Ind. Urbanas Estado do Pará  

 Sindicato dos Trabalhadores na Educação Publica do Estado do Pará - Sintepp  

 Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Construção de Mobiliário de Marabá  

 Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal  

 Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário do Estado do Pará  

 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Domingos  

 Sindicato dos Vendedores Ambulantes 

 Sindicato de Vigilância do Estado do Pará 

Entidades de Classe - Conselhos e Associações: 

 Associação de Aposentados e Pensionistas de Marabá  

 Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Sul E Sudeste do Para Associação dos 
Servidores de Saúde Publica de Marabá 

 Conselho Nacional de Seringueiros  

 Conselho Regional de Contabilidade do Pará - Folha 32  

 Conselho Regional de Engenharia Arquitetura Agronomia - CREA - Folha Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Pará  
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 Conselho Regional de Serviço Social - CRESS  

 Ordem dos Advogados do Brasil  

Entidades de Classe - Entidades Patronais: 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI 

 Serviço Social do Comércio - SESC  

 Serviço Social da Indústria - SESI  

Institutos 

 Instituto Aliança de Apoio Social  

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

 Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA  

 Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Estado do Para Instituto de 
Previdência e Assistência aos Servidores Públicos de Marabá Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária  

Instituto Nacional de Seguro Social  

 Fundações 

 Fundação Agrária do Tocantins Araguaia  

 Fundação Casa da Criança de Santa Rosa  

 Fundação Casa da Cultura 

 Fundação Crista de Amparo Ao Menor  

 Fundação de Amparo ao Menor Carente do Bairro Amapá 

 Fundação de Amparo e Desenvolvimento Pesquisa - FADESP 

 Fundação de Assistência Servidores do Incra - FASSINCRA  

 Fundação Manoel Mendes  

 Fundação Nacional do Índio - FUNAI  

Organizações de Defesa de Direitos 

 Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos  

 Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos  

Cooperativas 

 Cooperativa Agrária de Produção e Comercialização do Itacaiunas Açu - OAPCIAP  

 Cooperativa Camponesa do Araguaia Tocantins  

 Cooperativa da Construção Civil Sul e Sudeste do Pará  

 Cooperativa de Prestação de Serviços - Coopservicos  
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 Cooperativa dos Produtores de Gemas do Sul do Pará Coopergema 

 Cooperativa Mista de Agricultura Familiar de Marabá  

 Cooperativa Mista de Assentamento de Reforma Agrária  

 Cooperativa Mista de Atividades Agropecuárias  

 Cooperativa Mista de Garimpeiros de Serra Pelada  

 Cooperativa Mista de Transportes - Coopasul  

Esportivo-Recreativas 

 14o. Grupo de Escoteiros Lobo do Mar 

 Associação Atlética Banco do Brasil  

 Centro Esportivo Celzamar  

 Clube de Xadrez de Marabá  

 Grupo de Escoteiro Carajas 

 Independente Futebol Clube 

 Sociedade Esportiva Amapaense Manaus 

 Sociedade Esportiva Studantil - Escolinha de Futebol  

 União dos Escoteiros do Brasil  

Centros Sociais e Clubes de Mães 

 Centro Comunitário da Folha 14  

 Centro Comunitário União Nova Vida 

 Centro Comunitário Vale do Itacaiunas 

 Centro Social Muriçoca 

 Clube de Mães Maria Rosa 

Associações de Moradores: 

 Associação de Moradores da Folha 07  

 Associação de Moradores da Folha  

 Associação de Moradores da Folha 10  

 Associação de Moradores da Folha 11  

 Associação de Moradores da Folha 13  

 Associação de Moradores da Folha 15 e 23  

 Associação de Moradores da Folha 17  

 Associação de Moradores da Folha 18  

 Associação de Moradores da Folha 2o  

 Associação de Moradores da Folha 31  
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 Associação de Moradores da Laranjeiras  

 Associação de Moradores da Liberdade 

 Associação de Moradores da Nova Marabá  

 Associação de Moradores da Vila Santa Fe 

 Associação de Moradores de Morada Nova  

 Associação de Moradores de Santa Rosa  

 Associação de Moradores do Belo Horizonte  

 Associação de Moradores do Bom Planalto  

 Associação de Moradores do Brejo Do Meio  

 Associação de Moradores do Conjunto Belo Horizonte  

 Associação de Moradores do Jardim União  

 Associação de Moradores do Km 02 - Aeroporto 

 Associação de Moradores do São Felix Ii  

 Associação de Moradores Independência 

 União Comunitária da Folha 08  

Associações de Trabalhadores Rurais: 

 Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Lana - Astral  

 Associação dos Trabalhadores Rurais do Proj. de Assent.Rio Preto e Vinagre 

 Associação dos Trabalhadores Rurais da Santa Maria do Itacaiunas - Astsami  

 Federação dos Trabalhadores da Agricultura - Fetagri  

Associações de Produtores Rurais: 

 Associação dos Apicultores 

 Associação dos Pequenos Agricultores Assentamento Veneza 

 Associação dos Pequenos Produtores do Projeto de Assentamento Itacaiunas - 
ASPAI 

 Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assent. Nova Itaperuna - ASSTRANI  

 Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Assentamento Casa Branca - 
APRACB  

 Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Itacaiunas Açu - Reg. Gameleira - 
APPRG  

 Associação dos Produtores Rurais do Pa Rio Branco  

 Associação dos Produtores do Vale do Itacaiunas - APROVALEe  

 Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Brasil Novo - ABRAB 

 Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Jardim  

 Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Nova Conquista - APRACON  
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 Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Santo Antonio - APRASTA  

 Associação dos Produtores Rurais do Pa Carima  

 Associação dos Produtores Rurais do Pa Itacaiunas-Açu - Assent. Gameleira - 
APROPRIAG  

 Associação dos Produtores Rurais do Pa Jerusalém  

 Associação dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar Vale da Liberdade  

 Associação Mista dos Produtores Rurais do Assentamento União - AMPRA 
Associação Pequenos Agricultores de São Bento do Araguaia 

 Associação Produtores Vila Brasil - APROVIB  

 Associação Rural da Pecuária  

Associações de Mulheres 

 Associação da Mulher de Marabá  

 Associação da Mulher de São João 

 Associação de Mulheres Camponesas Filhas da Terra - AMCF  

 Sitio dois Irmãos 

 Grupo de Mulheres Arco-Íris da Justiça 

Associações Indígenas 

 Associação dos Povos Indígenas do Tocantins  

 Associação Indígena Bep Noi de Defesa do Povo Xikrin do Catete  

 Associação Indígena Gavião Kyikateje Amtati 

 Associação Indígena Parkateje Amjip Tar Kaxuwa  

 Associação Industrial Kakarekre de Defesa do Povo Xikrin do Djudjeko  

Associações Comunitárias 

 Associação Comunitária Beneficente de Marabá – ASCOMB  

 Associação Comunitária das Famílias Carentes 

 Associação de Planejamento Global do Assentamento Rio Branco - APGARBM  

Associações Culturais 

 Associação Cultural e Beneficente De Marabá  

 Associação de Artistas e Músicos - AMASP 

 Associação Desportiva e Cultura Guerreiros do Quilombo  

 Associação dos Artistas Plásticos de Marabá - ARMA 

 Galpão de Artes de Maraba-GAM  
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Associações Comerciais e Industriais 

 Agencia Regional de Comercialização do Sul E Sudeste do Para  

 Associação Comercial e Industrial de Marabá - ACIM  

 Associação das Industrias Madeireiras  

 Associação Industrial, Comercial E Agropecuária 

 Clube de Dirigentes Lojistas  

 Federação das Assoc. Com. e Ind. e Agropastoris – FACIAPA 

 Quanto ao Município de Paraupebas, a Seguir se Apresenta uma Listagem das 
Organizações da Sociedade Civil nele Identificadas pela Diagonal Urbana. 

Entidades Comunitárias 

 Associação Beneficente Fazendo Um Amanha Melhor - ABFAM 

 Associação Comunitária de Amigos  

 Associação das Vovozinhas do Pará  

 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae Parauapebas  

 Associação de Proteção e Preservação a Recursos Naturais e Agropecuária 

 Associação do Bem Estar de Parauapebas  

 Associação do Desenvolvimento Local, Integrado e Sustentável de Parauapebas 

 Associação do Idoso  

 Associação dos Carroceiros de Parauapebas  

 Associação dos Sem Teto de Parauapebas  

 Associação dos Vigilantes de Parauapebas 

 Associação Educacional e Social Evangélica de Parauapebas 

 Centro Comunitário Padre Sergio (Alcoólicos Anônimos) 

 Centro de Desenvolvimento Comunitário  

 Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA  

 Comissariado da Infância e Juventude  

 Espaço da Criança e do Adolescente - ECA  

 Grupo de Apoio e Prevenção aos Portadores De HIV e Área Primárias - GAPP 

 Rotary Club de Parauapebas  

 Sorri-Parauapebas  

 Umefit - União Municipal 

 União Municipal dos Estudantes de Parauapebas (Umespa) 

Associações de Moradores  

 Associação de Moradores do Bairro Bela Vista 
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 Associação de Moradores do Bairro Jardim Novo Horizonte 

 Associação de Moradores do Bairro Novo Brasil  

 Associação de Moradores do Bairro Primavera de Interesse Social Associação Dos 
Moradores do Bairro Altamira  

 Associação dos Moradores do Bairro Caetanópolis  

 Associação dos Moradores do Bairro Da Paz  

 Associação dos Moradores do Bairro Guanabara  

 Associação dos Moradores do Bairro Liberdade  

 Associação dos Moradores do Bairro Maranhão 

 Associação dos Moradores do Bairro Nova Vida  

 Associação dos Moradores do Bairro Palmares I  

 Associação dos Moradores do Bairro Palmares Ii 

 Associação dos Moradores do Bairro Rio Verde  

 Associação dos Moradores e Produtores Rurais da Colônia Paulo Fontelles  

 Associação de Planejamento Global do Assentamento Rio Branco  

Associações de Mulheres  

 Associação das Mulheres As Camponesas Filhas da Terra  

 Associação das Mulheres da Área de Proteção Ambiental 

 Associação das Mulheres de Parauapebas - ASMUP  

Associações de Produtores  

 Associação dos Agricultores de Parauapebas  

 Associação dos Pequenos Produtores da Gleba Ampulheta  

 Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Itacaiunas Açu  

 Associação dos Produtores Rurais da Área De Proteção Ambiental - APROAPA  

 Associação dos Produtores Rurais da Colônia Cedere I  

 Associação dos Produtores Rurais da Colônia Paulo Fontelles  

 Associação dos Produtores Rurais da Vila Palmares Sul  

 Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Carlos Fonseca 

 Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Tapete Verde Associação Dos 
Produtores Rurais do Pa Jerusalém  

 Associação dos Produtores Rurais do Pa Rio Branco Vila Rio Branco 

 Associação dos Produtores Rurais na Agricultura Familiar Palmares Ii Associação 
das Siderúrgicas de Carajas - ASICA  



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
302 

Associações Comerciais  

 Associação Comercial e Industrial de Parauapebas - ACIP  

Entidades de Classe - Sindicatos de Trabalhadores 

 Sindicato dos Moto Taxistas Autônomos de Parauapebas - SINDIMAP  

 Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas - SIPRODUZ  

 Sindicato dos Trab. na Ind. da Const. Leve, Pesada e do Mobiliário -SINDICLEPEMP  

 Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil  

 Sindicato dos Trabalhadores Em Turismo E Hosp. de Parauapebas  

 Sindicato dos Vigilantes  

 Sindicato dos Trabalhadores Na Ind. da Extração e Beneficiamento do Ferro e 
Metais Básicos, do Ouro E Metais 

 Preciosos e de Minerais Não Metálicos de Marabá, Parauapebas, Canaã dos 
Carajas, Curionópolis, Eldorado 

 Carajas, Paragominas, Ourilandia do Norte E Água Azul Do Norte- Metabase 

Entidades de Classe - Conselhos Regionais 

 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  

 Ordem dos Advogados do Brasil - Subsecção Parauapebas 

 Associação de Médicos de Parauapebas  

Entidades de Classe - Câmaras 

 Câmara de Empreendedores Empretecos de Parauapebas - CEEPA 

 Câmara dos Dirigentes Lojistas - CDL 

Cooperativas 

 Coocarajas Transporte Alternativo  

 Cooperativa Agrária De Produção E Comercialização do Itacaiunas Açu  

 Cooperativa das Costureiras  

 Cooperativa de Industria Moveleira Serradores De Parauapebas  

 Cooperativa de Reciclagem Ambiental De Parauapebas  

 Cooperativa de Transporte, Turismo E Utilitário Pa-Ii  

 Cooperativa dos Condutores Autônomos  

 Cooperativa Mista Agro-Industrial dos Trabalhadores do Sul do Para Cooperativa 
Mista dos Produtores Rurais da Colônia Paulo Fontelles 

 Cooperativa Mista Dos Produtores Rurais Da Região De Carajas  

 Cooperativas de Transporte E Maquinas Pesadas  
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 Coocavump 

 Cooperativa Educacional  

Organizações Esportivo-Recreativas 

 Associação Ramos Parauapebas e Karate  

 Liga Esportiva de Parauapebas - LEP 

 Liga das Agremiações Juninas de Parauapebas – LIAJUP 

Organizações Religiosas - Pastorais 

 Pastoral da Criança  

 Pastoral da Juventude 

 Pastoral da Saúde  

Organizações Religiosas - Igrejas 

 Igrejas Católicas 

 Bom Jesus de Nazaré 

 Espírito Santo 

 Imaculado Conceição 

 Nossa Senhora de Aparecida 

 Nossa Senhora de Guadalupe 

 Nossa Senhora de Nazaré 

 Renovação Carismática Católica do Brasil  

 Sagrado Coração De Jesus 

 Santa Luzia 

 Santa Rita de Cássia 

 Santo Antonio 

 São Francisco 

 São Jose 

 São Judas Tadeu 

 São Pedro 

 São Raimundo 

 São Sebastião Igreja - Sede 

Templos Igreja Assembléia De Deus: 

 Anápolis Central  

 Apostólico 

 Central do Brasil 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
304 

 M. Congregação Nova Canaã  

 M. Congregação Nova Jerusalém  

 M.Congregação Alto Refugio  

 M.Congregação Betania  

 M.Congregação Betesda  

 M.Congregação Boas Novas  

 M.Congregação Cana Da Galileia  

 M.Congregação El Shadai  

 M.Congregação Emaus  

 M.Congregação Filadélfia  

 M.Congregação Fonte De Vida  

 M.Congregação Ghetsemane  

 M.Congregação Hebrom  

 M.Congregação Jardim De Deus  

 M.Congregação Jerico  

 M.Congregação Lírio Dos Vales  

 M.Congregação Mana  

 M.Congregação Manancial De Benção  

 M.Congregação Manaim  

 M.Congregação Mar Da Galileia  

 M.Congregação Mara Nata  

 M.Congregação Monte Carmelo  

 M.Congregação Monte Das Oliveiras  

 M.Congregação Monte Gerizim  

 M.Congregação Monte Hermom  

 M.Congregação Monte Horebe  

 M.Congregação Monte Líbano  

 M.Congregação Monte Maria  

 M.Congregação Monte Santo  

 M.Congregação Monte Siao  

 M.Congregação Monte Sinai  

 M.Congregação Monte Tabor  

 M.Congregação Nova Aliança  

 M.Congregação Nova Esperança  

 M.Congregação Nova Palestina  
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 M.Congregação Poço De Jacó 

 M.Congregação Porta Formosa  

 M.Congregação Refugio Eterno 

 M.Congregação Rio Jordão  

 M.Congregação Rosa De Sarom  

 M.Congregação Shekinah  

 M.Congregação Terra Santa  

 M.Congregação Torre Forte  

 Liberdade Ii 

 M.Congregação Vale da Benção  

 M.Congregação Vale do Cedrom  

 Madureira Central  

 Missionária Central  

 Igreja Universal 

 Universal Central Guanabara 

 Igreja Adventista do Sétimo Dia 

 Unb Missão Sul do Para -Congregações  

 Unb Missão Sul do Para -Congregações  

 Unb Missão Sul do Para -Congregações  

 Unb Missão Sul do Para -Congregações  

 Unb Missão Sul do Para -Congregações  

 Unb Missão Sul do Para -Congregações  

 Unb Missão Sul do Para -Congregações  

 Unb Missão Sul do Para -Congregações  

 Unb - União do Baixo Amazonas Congregações  

 Unb - Missão Sul do Para -Congregação  

 Igrejas Batistas 

 1 º Igreja Batista de Parauapebas  

 1º Igreja Batista do Liberdade  

 1º Igreja Batista do Rio Verde  

 Igreja Batista do Bairro Da Paz  

 Igreja Batista em Carajas 

 Igreja Batista do Bairro da Paz  

 Igreja Batista Missionária Central  

 Outras Denominações 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
306 

 Comunidade Crista de Parauapebas Central 

 Comunidade Crista Fonte de Vida 

 Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra 

 Comunidade Crista Apostólica Central  

 Igreja Crista Evangélica Central  

 Cristo Renovado 

 Deus e Amor 

 Esperança E Cristo 

 Igreja do Evangelho Quadrangular  

 Evangélica Universal Assembléia  

 Grão de Mostarda 

 Internacional da Graça 

 Jesus e Amor 

 Igreja Metodista Wesleyana  

 Igreja do Avivamento Bíblico 

 Salão do Reino de Deus das Testemunhas de Jeová - Central  

 Missão Evangélica Pentecostal do Brasil  

 Missão Evangélica Pentecostal do Brasil Central  

 Igreja Missionária Evangélica Betel Brasileiro -Central  

 Igreja Missionária Evangélica Betel Brasileiro -Congregação  

 Igreja Missionária Evangélica Betel Brasileiro  

 Igreja Presbiteriana do Brasil Central  

 Igreja Tabernaculo Evangélico De Jesus Casa Da Bencaocental  

 Igreja Universal do Reino de Deus  

 Igreja Universal do Reino de Deus  

 Congregação Crista no Brasil Central  

 Congregação Crista no Brasil  

 Congregação Crista no Brasil 

 Centros Espíritas 

 Centro Espírita Vale do Amanhecer Guanabara 

 Centro Espírita Santa Bárbara  

Clubes De Mães 

 Associação dos Clubes de Mães das Mulheres Bairro Novo Horizonte Associação 
Dos Clubes de Mães do Bairro da Paz De Parauapebas  

 Associação dos Clubes de Mães e Mulheres Bairro Novo Horizonte  
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 Clube de Mães das Mulheres do Bairro Jardim Novo Horizonte  

 Clube de Mães do Bairro Betania 

Entidades de Classe - Entidades Patronais 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai  

 Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae  

Embora com menor número de organizações que a lista anterior, foi obtida também 
outra listagem, com informações mais detalhadas sobre as entidades inscritas no 
Conselho Municipal de Assistência Social de Parauapebas, conforme a seguir se 
apresenta. 

Associação Ramos Parauapebense de Karatê 

Endereço: Rua I, Nº 56, Bairro Primavera, Tel: 8118-0647 

Presidente: Maria Lucia Cavalcante 

APAE – Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Parauapebas (firmou convênio) 

Endereço: Rua L Nº 187, Bairro União, Tel: 3346-1717 ou 3346-0303. 

Presidente: Silvania Moreira de Souza 

CMBB – Clube de Mães do Bairro Betânia 

Endereço: Rua Apóstolo Pedro nº. 424 – Betânia Tel: 99531551 

Presidente: Maria das Graças Silva 

Comunidade Kolping Sophie Link 

Endereço: Avenida Amazonas nº 64, Bairro Rio Verde: Tel: 3356-1140/2464 

Presidente: Alano Lustosa Pinheiro 

Fundação Bom Samaritano - Projeto Esperança 

Endereço: Rua Estrela Dalva quadra 172 chácara 10, Bairro Primavera, Tel: 3346-3434. 

Presidente: José Antônio Pereira de Melo 

Gente Livre Centro de Promoção Social Humana de Parauapebas  

Endereço: Rua Aracaju nº. 399 – Guanabara 

Presidente: Fernandes Pereira da Silva 
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GEMAVE – Grupo Escoteiro Mata Verde 

Endereço: Rua 04 Nº 104, Bairro Primavera, Tel: 3346 - 2735. 

Presidente: Lindomar Chaves Sobrinho 

LEP – Liga Esportiva de Parauapebas 

Endereço: Avenida Tocantins nº 80, Bairro Rio Verde, Tel: (94)3356-1282. 

Presidente: Roque Francisco Dutra 

SORRI Parauapebas 

Endereço: Av. Beira Rio n°32A e 36 Bairro Rio Verde 

Presidente: Jurema Suely Ribeiro 

Associação de Pastores Evangélicos de Parauapebas – APEP 

Endereço: Rua A nº 239 Cidade Nova, Tel: (94) 3346 1229/6629 

Presidente: Wanderlei Lima Ribeiro 

10.5.4.2 Análise de Situações de Conflitos Existentes ou Potenciais 

Um importante motivo de conflito presente na AID está ligado à questão da posse da 
terra. Como antes mencionado, historicamente as formas principais de uso e ocupação 
do solo da AID desaguaram nesse tipo de conflito, provocado por fatores como a 
presença concomitante de grandes propriedades, assentamentos de pequenos 
produtores e trabalhadores sem terra. Esses três grupos, em grande parte, se 
ressentem da falta de adequada titulação de posse da propriedade, tendo em vista que 
muitas terras pertencem até hoje à União (ou ao INCRA). Há também situações em que 
o mesmo estabelecimento tem mais de um proprietário. Em várias circunstâncias, na 
região se buscou a solução armada para resolver a mencionada questão, gerando sérios 
problemas de violência e falta de segurança. 

Outro tema afeto a este licenciamento é a existência ou não de conflitos que poderiam 
ser provocados por visões divergentes quanto à implantação de novos projetos 
minerários nos municípios estudados. Ou seja, nas entrevistas realizadas buscou-se 
perceber se havia rejeição a eles ou não, solicitando aos entrevistados que se 
expressassem sobre os reflexos que poderiam advir dessa implantação, ou seja, seus 
eventuais benefícios e problemas. Embora aparentemente não representem motivo de 
conflitos acirrados, foi interessante conhecer as opiniões apresentadas. 

Uma das preocupações diz respeito à repetição de fortes movimentos migratórios, 
comuns nos municípios da AID. Por um lado, houve a visão de que a infra-estrutura 
existente não seria capaz de atender a um elevado número de recém-chegados e que 
poderá ocorrer, como de outras vezes, a chegada de grupos expressivos de migrantes de 
baixa renda sem qualificação, gerando o surgimento de casas precárias em áreas sem a 
menor estrutura, bem como o aumento da pobreza, da violência, da prostituição e de 
outros problemas sociais.  
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Por outro lado, foi observado que, nas levas anteriores, também vieram pessoas com 
qualificação e conhecimento (inclusive vários dos entrevistados, hoje lideranças 
governamentais e privadas), o que representou incremento do capital social local, e que 
sua experiência, adquirida em outras regiões do país, tem contribuído para o 
desenvolvimento social, cultural e econômico da região. 

Quanto à percepção sobre o futuro da área, tem-se a expectativa de que, devido ao 
crescimento populacional, principalmente de Parauapebas, a tendência é que a cidade 
vá melhorando gradativamente sua estrutura, embora muitas vezes a pressão de 
demanda por serviços seja mais rápida que a oferta. Como as cidades da microrregião 
possuem pior infra-estrutura, esse fato também poderá gerar fluxos migratórios do 
entorno para o município ou simplesmente contribuir para aumentar a capacidade de 
polarização da cidade.  

Quanto a Marabá, a opinião é de que, cada vez mais, haverá choque de interesses entre 
a cidade-mãe da região e Parauapebas, na medida em que esta última vem ampliando 
suas funções urbanas. Há também a visão de que essa chegada de pessoas da própria 
região, de outras partes do Pará ou do país é que contribui para o crescimento e 
desenvolvimento da cidade.  

10.5.4.2.1 Identificação e Caracterização de Conflitos Existentes em Reservas e 
Populações Indígenas, Quilombolas e/ou Outras Populações Tradicionais na 
Área de Influência do Empreendimento 

No que se refere a conflitos em área indígena, o tema está tratado no item refente ao 
Componente Indígena. Quanto a populações quilombolas, não foram identificadas na 
área. 
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10.5.5 AÇÕES GOVERNAMENTAIS 

10.5.5.1 Planos e Programas Governamentais 

Nos quatro municípios componentes da AID, há numerosos programas e projetos 
governamentais planejados, em implantação ou em andamento, conforme diferentes 
setores e parceiros, que foram identificados por meio de várias fontes, com o objetivo de 
conseguir o máximo de informação. 

Aplicam-se também aos municípios da AID as principais estratégias, programas e 
projetos dos setores de Educação e Saúde adotados em âmbito nacional, apresentados 
no diagnóstico da AII. Assim sendo, este item objetivou complementar as informações 
anteriores, apresentando dados de períodos anteriores, devido às características do 
Projeto Ferro Carajás, e focalizando os municípios da AID.  

10.5.5.1.1 Planos e Programas Gerais 

Entre os principais planos e programas governamentais não setorizados, em 
implantação na nos municípios da AID do Projeto,  ganham destaque os que a seguir se 
apresenta. 

10.5.5.1.2 Esfera Federal 

10.5.5.1.2.1  Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2007/2010 compreende medidas 
organizadas em cinco blocos: 

 Investimento em infra-estrutura; 

 Estímulo ao crédito e ao financiamento; 

 Melhora do Ambiente de Investimento; 

 Desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário; 

 Medidas fiscais de longo prazo. 

Os objetivos do investimento em infra-estrutura são: 

 Eliminar os principais gargalos que podem restringir o crescimento da economia; 

 Reduzir custos e aumentar a produtividade das empresas; 

 Estimular o aumento do investimento privado; 

 Reduzir as desigualdades regionais. 

Está previsto um investimento da ordem de R$ 504 bilhões, sendo R$ 68 bilhões do 
orçamento do governo central e 436 bilhões provenientes das estatais federais e do 
setor privado. Desse montante, 36% serão investidos em programas nacionais, 
enquanto 10% serão destinados à Região Norte, 16% à Nordeste, 26% à Sudeste, 7% à 
Sul e 5% à Centro-Oeste. 
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Do total de investimentos previstos no PAC, mais de 54,0% estão destinados a 
programas energéticos; 34,0%, a infra-estrutura social; e 12,0%, a logística. 

Na Região Norte, a composição do investimento corresponde a 65,0% em programas 
energéticos; 23,0%, em infra-estrutura social; e também 12,0%, em logística. 

No Estado do Pará, a previsão de investimentos em transportes inclui: 

 Pavimentação da BR-163, entre o Mato Grosso e Rurópolis, Santarém e acesso a 
Miriruba na BR – 230; 

 Pavimentação da BR -230, entre Marabá, Altamira, Medicilândia e Rurópolis; 

 Ampliação do Porto de Vila do Conde; 

 Construção das eclusas de Tucuruí; 

 Construção de terminais hidroviários. 

A Figura 75 mostra a distribuição espacial de investimentos previstos. 

 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos, 1991 e 2000. Contagem da População, 2007. 

Figura 75: Distribuição de Investimentos Previstos pelo PAC na Região Norte. Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5. 

10.5.5.1.2.2 Plano Amazônia Sustentável - PAS 

O Plano Amazônia Sustentável, face à fragilidade institucional e às divergências entre 
setores sociais, características da região, se sustenta em forte mobilização da sociedade, 
entendendo que a viabilidade de políticas públicas de desenvolvimento integrado e 
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sustentável depende da convergência de interesses, da formação de amplos consensos, 
da geração de novas parcerias entre setores sociais, e entre eles e o Estado. O Plano 
Amazônia Sustentável não chega ao nível de detalhamento operacional, restringindo-se 
a propor diretrizes estruturantes para o balizamento desse processo de negociação 
entre atores sociais relevantes. 

Para tanto, o PAS compreende a instituição de espaços específicos para a negociação, 
em dois níveis: 

 Câmaras setoriais, em que se mobilizam atores sociais vinculados a setores 
econômicos; 

 Fóruns territoriais, que organizam o desenvolvimento territorial por meio da 
mobilização da sociedade. 

O processo de implantação desses espaços de integração dos atores significativos 
deverá ocorrer de forma heterogênea no espaço, em função dos diferentes níveis de 
organização das comunidades e das empresas que atuam em cada território. 

Outro aspecto que orienta o PAS é a distinção que se faz necessária entre o tratamento 
do bioma floresta e dos espaços que se articulam com conjuntos de atividades 
produtivas, sem comprometer a sustentabilidade regional. Trata-se do desafio de 
promover a utilização da riqueza florestal com simultânea conservação do bioma, sob 
uma ótica de dinamismo econômico com inclusão social. 

O PAS destaca, ainda, um conjunto de questões cuja importância é reconhecida para o 

desenvolvimento regional e que são consideradas nos eixos temáticos propostos:   

 A gestão ambiental e o ordenamento territorial; 

 A produção sustentável com inovação e competitividade;  

 A inclusão social e a cidadania;  

 A infra-estrutura para o desenvolvimento; e 

 O novo padrão de financiamento. 

Para efeito de desenvolvimento de estratégias específicas, o PAS sub-divide a Amazônia 
em três Macrorregiões: 

 Arco do Povoamento Adensado, ao sul e a leste da hiléia, envolvendo as grandes 
extensões de cerrado do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão e as áreas 
desmatadas do sudeste do Pará, de Rondônia e do sul do Acre, constituindo um 
cinturão de 300 a 500 km de largura, correspondendo a 500.000 km2,  já alterados 
pelo processo de ocupação; 

 Amazônia Central, compreendendo o território situado entre os rios Xingu, Madeira, 
Mato Grosso e as Guianas, o centro e o oeste do Pará e o leste do Amazonas; 

 A Amazônia Ocidental, que compreende as vastas extensões que permanecem 
distantes das grandes rodovias, no estado do Amazonas, de Roraima e a maior 
parte do Acre. 
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O projeto em licenciamento situa-se no Arco do Povoamento Adensado, que tem as sub-
regiões: Arco da Embocadura, Núcleos de Modernização do leste e sudeste do Pará, 
Corredor do Araguaia-Tocantins, Áreas Intensivas em Tecnologia Agro-Industrial e área 
da Agropecuária Tradicional e Sistema Agro-florestal. 

Na Macrorregião em estudo, que hoje concentra o cerne da economia regional, é 
reconhecido o predomínio da produção sobre a conservação do bioma florestal, já 
altamente comprometido. Assim sendo, o PAS determina que as políticas públicas na 
região devem focalizar a consolidação do desenvolvimento, considerando que o sucesso 
no melhor ordenamento e aproveitamento de seu potencial econômico pode significar 
desafogo das pressões exercidas sobre outros espaços regionais, colaborando para 
minorar os efeitos de degradação. 

Para a Macrorregião, foram estabelecidas diretrizes de caráter geral para os diferentes 
setores de atividade, como agroindústria, pecuária, desenvolvimento urbano, energia e 
mineração.  

No tocante à mineração, especificamente, o PAS considera que as empresas associadas 
ao complexo mínero-metalúrgico, como nos casos do alumínio e do ferro, devem 
participar mais ativamente dos esforços de desenvolvimento, não só através do 
pagamento de royalties, como na mobilização de recursos financeiros para 
investimentos. 

O Complexo Minerador Ferro Carajás, neste contexto, apresenta plena consonância com 
os propósitos do PAS, constituindo mais um investimento produtivo da cadeia do ferro 
na região, em que a Vale vem trabalhando de forma sistemática em parceria com os 
órgãos públicos, aplicando recursos em obras correlatas que beneficiam e potencializam 
a região para atrair novos investidores e para garantir melhores condições de vida à 
comunidade. De fato, no âmbito dos projetos de mineração, a Vale vem contribuindo 
para equipar a região de infra-estrutura logística e urbana, além de desenvolver um 
intenso trabalho junto às comunidades locais que hoje já apresentam redes de 
organização propícias à consolidação dos fóruns territoriais previstos no PAS. 

É de se destacar que, no caso específico da Vale, além do pagamento de royalties, os 
investimentos sociais e de infra-estrutura realizados vão ao encontro das diretrizes do 
PAS, destacando-se, entre outros, todos os investimentos já realizados ao longo de cerca 
de 30 anos na AID do empreendimento. 

10.5.5.1.2.3 Programa Territórios da Cidadania 

O Programa Territórios da Cidadania, programa de social que disponibiliza recursos 
para municípios selecionados com base em critérios específicos, incluiu três municípios 
da AID: Eldorado dos Carajás, Marabá e Parauapebas. 

Para o território do Sudeste do Pará foram disponibilizados mais de R$ 228 milhões em 
2008, com 57 ações agrupadas em Eixos Estratégicos, apresentados na Tabela 126.  
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Tabela 126: Eixos Estratégicos do Programa Territórios da Cidadania. Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2008). 

EIXO ESTRATÉGICO DETALHAMENTO 

Ação pública para a melhoria das 
condições ambientais 

Implantação de infra-estrutura para o turismo; 

Maior fiscalização por parte dos órgãos ambientais. 

Tratamento do lixo e construção de aterros sanitários. 

Formação, capacitação e sensibilização 
para práticas sustentáveis 

Capacitação dos agricultores para a gestão sustentável do 
estabelecimento agrícola. 

Inclusão da educação ambiental na formação escolar. 

Pesquisa e capacitação para práticas produtivas inovadoras. 

Geração de emprego e renda a partir do 
potencial ambiental 

Incentivar à produção e comercialização de artesanato com 
produtos florestais e resíduos madeireiros. 

Incentivo ao turismo ecológico. 

Recuperação, conservação e uso dos 
recursos naturais 

Conservação e uso sustentável das matas existentes através da 
exploração de produtos madeireiros e não-madeireiros 

Criação de unidades de conservação e reserva legal em áreas de 
terra firme e lagos. 

Enriquecimento de capoeira para melhorar as qualidades físicas e 
químicas do solo e para diversificar a produção. 

Recuperação de áreas e pastagens degradadas, através do 
reflorestamento com SAFs, implantando espécies nativas e 
espécies frutíferas. 

Recuperação e preservação de áreas sensíveis. 

ATES 

Ampliação e consolidação da ATES como um programa de governo. 

Capacitação dos técnicos. 

Consolidação de fórum participativo e deliberativo sobre 
assistência técnica e crédito. 

Construção de um sistema de monitoramento e avaliação da ATES. 

Desenvolvimento tecnológico 

Construção de um sistema de geração de parâmetros agronômicos 
locais e territoriais. 

Incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias para os 
sistemas de produção e uso de recursos naturais da região. 

Diversificação da produção 

Capacitação de agricultores e técnicos. 

Crédito. 

Incentivo ao reflorestamento. 

Incentivo à produção. 

Infra-estrutura 

Ampliação e consolidação da eletrificação rural. 

Ampliação e consolidação da habitação nos PAs. 

Ampliação e consolidação da rede de estradas. 

Apoio à mecanização agrícola. 

Investimento em estruturas de armazenamento da produção. 

Organização da produção 

Apoio às cooperativas de produção e de comercialização 

Capacitação em cooperativismo. 

Criação de feiras de agricultor. 

Incentivo às agroindústrias. 

Produção e comercialização para a merenda escolar. 

Questão fundiária Articulação entre os órgãos responsáveis pela a questão fundiária 
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EIXO ESTRATÉGICO DETALHAMENTO 
(INCRA e ITERPA). 

Efetivação da reforma agrária. 

Levantamento e regularização das áreas ocupadas pela agricultura 
familiar. 

Maior apoio as áreas tituladas e que não são PAs. 

Realizar o Zoneamento Ecológico-Econômico dos municípios do 
território. 

Efetivação das relações 
interinstitucionais 

Criação ou continuação de GTs para discussão e encaminhamento 
de políticas de crédito, infra-estrutura, assessoria técnica, 
educação, meio-ambiente articulados dentro do CODETER. 

Efetivação das relações interinstitucionais. 

Organização e gestão a nível territorial 
Capacitação de lideranças para atuação nos fóruns e conselhos. 

Organização, estruturação e fortalecimento de fóruns e conselhos 
territoriais com participação efetiva dos agricultores. 

Relação intermunicipal 

Levantamento das situações críticas, com mapeamento das áreas 
que se encontram sem assistência e apoio dentro de cada 
município do território. 

Nenhuma família residente no município sem a assistência devida 
da Prefeitura; garantia da execução das políticas públicas. 

Conscientização e efetivação da 
essência educativa da assistência 
técnica 

Capacitação dos profissionais extensionistas para ação educativa 
na assessoria técnica, incluindo orientações de medicina 
alternativa e saúde preventiva. 

Estímulo institucional a experiências inovadoras em ATES. 

Realização de diagnóstico das estratégias produtivas das 
comunidades e de uso e preservação dos recursos naturais. 

Educação do campo 

Afirmação de uma pedagogia do campo por meio da adequação dos 
currículos escolares e outros processos educativos. 

Formação, valorização e qualificação profissional dos educadores 
do campo. 

Gestão educacional democrática. 

Implantação e ou melhoria das condições infra-estruturais das 
escolas do campo. 

Realização de diagnóstico das escolas do campo. 

Universalização do acesso e garantia de permanência da população 
que vive e trabalha no campo. 

Manifestações culturais 
Realização de diagnóstico sócio-etnográfico. 

Valorização de práticas culturais e artísticas nas comunidades. 

Saúde e Previdência Social 

Formação, valorização e qualificação dos agentes comunitários de 
saúde. 

Garantia de acesso à previdência social. 

Implantação e ou melhoria das condições infra-estruturais e de 
atendimento de saúde no campo. 

Realização de diagnóstico da saúde no campo, incluindo 
Identificação e valorização das práticas locais de saúde. 

Segurança pública Construção de uma política de segurança pública municipal que 
inclua o campo. 

Fonte: Programa Territórios da Cidadania. 2008. 
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A relação dos eixos estratégicos, antes apresentada, mostra as prioridades de atuação 
do Governo Federal também na AID. 

10.5.5.1.3 Esfera Estadual 

Na esfera Estadual, como importante ação do governo foi identificado o Zoneamento 
Ecológico-econômico do Estado do Pará, que estabelece as diretrizes de organização do 
território. 

De acordo com o estabelecido em âmbito nacional, essa ação tem por objetivo orientar o 
planejamento estadual na elaboração e fixação de políticas, programas e projetos, 
visando à ordenação do território e à melhoria da qualidade de vida de suas populações 
urbanas e rurais.  

Para sua implementação, foi constituída a Comissão de Coordenação e Articulação 
Interinstitucional do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado, mediante o Decreto 
No 662/92, que foi restaurada pelo Decreto No 1.123/96. 

A Comissão, de caráter deliberativo, tem por atribuições gerir o processo de formulação 
do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado, compreendendo as funções técnicas e 
de articulação com diferentes organismos de apoio e com a coordenação do programa a 
nível nacional pela a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Território Nacional. 

Esse trabalho resultou na aprovação da Lei Estadual nº 6.745, de 6 de maio de 2005 
que estabelece o Macrozoneamento Ecológico-Econômico, com o objetivo compatibilizar 
a utilização de recursos naturais com a preservação e a conservação do meio ambiente, 
bem como realizar o levantamento e o monitoramento periódico da área geográfica 
estadual de acordo com as tendências e desenvolvimento científico e tecnológico, 
garantindo a conservação das amostras representativas dos ecossistemas do território 
estadual. 

De acordo com o artigo 4º da Lei Estadual nº 6.745, de 6 de maio de 2005, o território 
do estado do Pará acha-se subdividido em quatro grandes zonas, em correspondência 
com as atuais condições de degradação ou preservação da qualidade ambiental e a 
intensidade do uso e exploração de seus recursos naturais. 

Assim: 

 No mínimo 28% do território ficam destinados a terras indígenas e quilombolas; 

 No mínimo 27% do território ficam destinados a Unidades de Conservação de Usos 
Sustentável; 

 No mínimo 10% do território ficam destinados a Unidades de Conservação de 
Proteção Integral; 

 No máximo 35% do território ficam destinados à consolidação e expansão de 
atividades produtivas, incluindo áreas de recuperação e áreas alteradas. 

O Mapa de Gestão Territorial, integrante da lei, foi elaborado com base em dados, 
mapas e estudos de geologia, geomorfologia, solos, hidrologia, climatologia, 
vulnerabilidade natural, potencialidade socioeconômica, ecossistemas vegetais, 
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ecorregiões, corredores ecológicos, antropização e definição de áreas prioritárias para a 
preservação da biodiversidade e de uso SUS tentável dos recursos naturais.  

Esse mapa mostra que os municípios da AID estão enquadrados na categoria de zona 
de consolidação e expansão de atividades produtivas. 

Além das ações antes mencionadas, no caso de Marabá foi identificada a existência de 
um Programa de Lotes Urbanizados, definido como um programa do Governo do Estado 
com financiamento da Caixa Econômica Federal, destinado a famílias com renda de até 
cinco salários mínimos. Segundo a mesma fonte, o lote é dotado de infra-estrutura 
urbana, como ruas pavimentadas, sistema de abastecimento de água, iluminação 
pública e rede de drenagem. A família pode construir com recursos próprios ou por 
intermédio do financiamento da cesta de materiais de construção, em parceria com a 
Caixa Econômica. 

Outra iniciativa informada é o Programa de Subsídio à Habitação - PSH, apresentado 
como um programa do Governo Federal, com Recursos do Tesouro Nacional e 
contrapartida do Governo do Estado, destinado a famílias com renda de até um salário 
mínimo.  O lote é dotado de infra-estrutura urbana, como ruas pavimentadas, sistema 
de abastecimento de água, iluminação pública e rede de drenagem. A casa possui 25 
metros quadrados de área construída, com quarto, cozinha e banheiro, tendo um valor 
de prestação considerado acessível à população com essa faixa de renda. 

10.5.5.1.4 Esfera Municipal 

Os Planos Diretores Municipais constituem a principal referência das políticas públicas 
locais e das diretrizes de organização do território municipal. No item Uso e Ocupação 
do Solo, deste Diagnóstico da AID, já foram sintetizados aspectos centrais dos PD de 
Curionópolis, Marabé e Parauapebas, motivo pelo qual não serão aqui repetidos.  

10.5.5.1.4.1 Educação 

De acordo com o Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará, o 
município com maior número de programas e projetos promovidos por órgãos federais, 
estaduais, municipais e organizações privadas, na área da educação, em 2005, é 
Marabá, seguido por Curionópolis, Parauapebas e Eldorado dos Carajás. 

Os programas e projetos identificados em cada município da AID estão apresentados na 
Tabela 127. 
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Tabela 127: Programas e Projetos Educacionais - Municípios da Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2005). 

Município Programa / Projeto Número de 
beneficiários 

C
u

ri
on

óp
ol

is
 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 5.002 

Programa Escola Que Vale (PEQV) 2.333 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 5.601 

Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) 533 

Salário Educação NA 

Programa Vale Alfabetizar 325 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
(Fundef) 2.755 

Programa de Fortalecimento das Escolas de Ensino Fundamental 
(Fundescola) 7 escolas 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.755 

Instituto de Tecnologia Aplicada em Informação (ITEAI) - Laboratórios 
de Informática Educativa 

60 
laboratórios 

Projeto Presença 2.755 

Projeto Ver Vale Alfabetizar 258 

Total de beneficiários 23.317 

E
ld

or
ad

o 
do

s 
C

ar
aj

ás
 Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) 679 

Programa Vale Alfabetizar 680 

Programa Escola Que Vale (PEQV) 2.188 

Total de beneficiários 3.517 

M
ar

ab
á 

Escola Ativa 1.042 

Colônia de Férias 400 

Comunidade de Leitores ND 

Educação para o Trânsito ND 

A Segurança Vai a Escola ND 

Ação 66 

Meu Sorriso Depende do Seu 35 

Mesa Redonda - Políticas Públicas e a Inclusão Social 271 

Aprendendo Libras em Contexto 50 

Meu Primeiro Emprego - Educação Profissional 5 

Lendo e Escrevendo Através do Braille 21 

Manutenção do PETI Jornada Ampliada 400 

Manutenção do Programa Bolsa Escola 14.171 

Palestras Educativas ND 

Campanha Olho no Olho ND 

Escola da Família 40 
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Município Programa / Projeto Número de 
beneficiários 

Campanha Quem Ouve Bem Aprende Melhor ND 

Atendimento Psicológico 791 

Assistência Médica 375 

M
ar

ab
á 

(c
on

ti
n

u
aç

ão
) 

Mostra de Educação Ambiental 450 

Programa Vale Alfabetizar 800 

Programa Escola Que Vale Continuando a Conversa 2.610 

Programa de Formação de Alfabetizadores (PROFA) 270 

Programa BB Educar ND 

Convênico firmado entre Cosipar e PMM ND 

Decolando Para o Futuro ND 

Oficinas Realizadas em Parceria com a Fundação Curro-Velho 120 

Programa Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar) 12 

Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda (Promager) ND 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ND 

AABB Comunidade 90 

Parceria com Presídio Mariana Antunes 50 

Total de beneficiários 22.069 

Pa
ra

u
ap

eb
as

 

Reintegração - Cidadania em Construção 337 

Reforço/Estudo Complementar 2.198 

Programa Vale Alfabetizar 600 

Programa Escola Que Vale 2.833 

Alfabetizar Letrando 450 

Total de beneficiários 6.418 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico do PGI. 2006. 

As informações sobre entidades promotoras, público-alvo e beneficiários dos programas 
e projetos desenvolvidos em cada município estão detalhadas na Tabela 128. Conforme 
se pode verificar, alguns programas e projetos, em função das parcerias estruturadas 
para sua implementação, incluem também entidades e empresas privadas, em especial 
a Vale.  
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Tabela 128: Programas e Projetos Educacionais, por Entidade Promotora, Público-Alvo e Beneficiários 
- Municípios da Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 

Município Programas E Projetos Entidades 
Promotoras Público-Alvo Beneficiários 

C
u

ri
on

óp
ol

is
 

Programa Dinheiro 
Direto nas Escolas 
(PDDE) 

Governo Federal Escolas da Rede De Ensino 5002 

Pmc E Programa Escola 
Que Vale (PEQV) PMC Professores, Diretores, 

Coordenadores e Alunos 2333 

Programa Nacional De 
Alimentação Escolar 
(PNAE) 

PMC e Governo 
Federal 

Alunos da Educação Infantil 
E Fundamental 5601 

Programa de Educação 
de Jovens E Adultos 
(PEJA) 

PMC e Governo 
Federal Jovens a Partir de 15 Anos 533 

Salário Educação PMC e Governo 
Federal 

Escolas do Ensino 
Fundamental Na 

Programa Vale 
Alfabetizar 

PMC, Ong 
Alfabetização 
Solidária E UNIFACS 

Jovens e Adultos com Idade 
Acima de 15 Anos 325 

Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental 
(FUNDEF) 

Governo Federal Profissionais da Educação E 
Escolas 2755 

Programa de 
Fortalecimento das 
Escolas de Ensino 
Fundamental 
(FUNDESCOLA) 

PMC, Governo 
Estadual e Federal 

Profissionais da Educação E 
Escolas do Ensino 
Fundamental 

7 Escolas 
Comtempladas 

Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte 
Escolar (PNATE) 

Governo Federal Alunos da Rede de Ensino 2755 

Instituto de Tecnologia 
Aplicada em 
Informação (ITEAI) 

PMC e Governo 
Federal 

Escolas do Ensino 
Fundamental 

60 
Laboratórios de 

Informática 
Educativa 

Projeto Presença Governo Federal Alunos Matriculados Na Rede 
de Ensino 2755 

Projeto Ver Vale 
Alfabetizar PMC 

Alunos do Programa Vale 
Alfabetização que Necessitam 
de Correção Visual 

258 

E
ld

or
ad

o 
do

s 
C

ar
aj

ás
 

Programa de Educação 
de Jovens e Adultos 
(PEJA) 

PME Jovens a Partir De 15 Anos 649 

Programa Vale 
Alfabetizar 

PME, Ong 
Alfabetização 
Solidária e UNIFACS 

Jovens e Adultos com Idade 
Acima de 15 Anos 680 

Programa Escola que 
Vale (PEQV) PMC, FVRD Professores, Diretores e 

Coordenadores 649 
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Município Programas E Projetos Entidades 
Promotoras Público-Alvo Beneficiários 

M
ar

ab
á 

Escola Ativa PMM e Governo 
Federal 

Alunos Matriculados na Rede 
de Ensino de 1a. A 8a. Série 
nas 30 Escolas 
Multisseriadas da Zona Rural 

1042 

Colônia de Férias PMM 
Alunos do Ensino 
Fundamenta lna Faixa Etária 
de 7 A 14 Anos 

400 

Comunidades de 
Leitores PMM 

Alunos do Ensino 
Fundamental na Faixa Etária 
de 7 A 14 Anos 

Nd 

Educação Para o 
Trânsito 

PMM, DMTU e 
DETRAN 

Alunos da Pré-Escola de 03 A 
06 Anos Nd 

A Segurança Vai A 
Escola PMM e Polícia Militar 

Alunos do Ensino 
Fundamental na Faixa Etária 
de 7 A 14 Anos 

Nd 

Ação PMM Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais 66 

Meu Sorriso Depende 
Do Seu PMM Familiares dos Educandos  

Especiais 35 

Mesa Redonda - 
Políticas Públicas E A 
Inclusão Social 

PMM, Governo 
Estadual e Federal 

Diretores, Professores, 
Alunos, Família e 
Comunidade Em Geral 

271 

Aprendendo Libras Em 
Contexto PMM Professores da Rede 

Municipal 50 

Meu Primeiro Emprego 
- Educação Profissional 

PMM E Empresários 
De Marabá 

Alunos Portadores de 
Necessidades Especiais 5 

Lendo e Escrevendo 
Através do Braille PMM 

Professor do Ensino Regular e 
da Educação Especial e 
Alunos Matriculados Na Rede 

21 

Manutenção do Peti 
Jornada Ampliada Governo Federal 

Crianças do Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil e Monitores da 
Jornada Ampliada 

400 

Manutenção do 
Programa Bolsa Escola 

PMM E Governo 
Federal 

Alunos do Ensino 
Fundamental 141171 

Palestras Educativas PMM Alunos do Ensino 
Fundamental Nd 

Campanha Olho no 
Olho 

PMME Governo 
Federal 

Alunos da 1a. Série do 
Ensino Fundamental Nd 

M
ar

ab
á 

Escola da Família PMM e Governo 
Federal 

Famílias dos Alunos Das 
Escolas Municipais 40 

Campanha quem Ouve 
bem Aprende Melhor PMM Alunos da 1a. Série do 

Ensino Fundamental Nd 

Atendimento 
Psicológico PMM Alunos da Rede Municipal de 

Ensino 791 

Assistência Médica PMM Alunos da Rede Municipal de 
Ensino 375 
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Município Programas E Projetos Entidades 
Promotoras Público-Alvo Beneficiários 

Mostra de Educação 
Ambiental 

Pmm e Governo 
Federal 

Alunos da Rede Municipal de 
Ensino 5a. A 8a. Série 450 

Programa Vale 
Alfabetizar 

Pmm, Ong 
Alfabetização 
Solidária e Unifacs 

Jovens e Adultos com Idade 
Acima de 15 Anos 800 

Programa Escola que 
Vale Continuando A 
Conversa 

PMM, FVRD Professores, Diretores, 
Coordenadores e Alunos 2610 

Programa de Formação 
de Alfabetizado Res 
(Profa) 

PMM Professores De 1a. A 4a. Série 270 

Programa Bb Educar Fundação Banco do 
Brasil Adultos Nd 

Convênio Firmado 
Entre Cosipar E Pmm PMM e Cosipar Funcionários da Cosipar Nd 

Decolando Para O 
Futuro 

PMM, Infraero e 
Rotary Club Alunos da Rede Nd 

Oficinas Realizadas Em 
Parceria Com a 
Fundação Curro-Velho 

PMM E Fundação 
Curro-Velho 

Professores e Comunidade 
Em Geral 120 

Programa Gestão da 
Aprendizagem Escolar 
(Gestar) 

Governo Federal e 
Fundo Escola 

Professores da Rede 
Municipal de Ensino de 1a. A 
5a.Série 

12 

Programa Nacional de 
Geração de Emprego e 
Renda (Promager) 

PMM, CVRD, Governo 
Estadual e Federal Comunidade em Geral Nd 

Programa Nacional de 
Alimentação Escolar 
(Pnae) 

PMM e Governo 
Federal 

Alunos da Educação Infantil 
e Fundamental Nd 

M
ar

ab
á 

(C
on

ti
n

u
aç

ão
) Aabb Comunidade PMM E Fundação 

Banco Do Brasil 
Alunos Da Rede Municipal De 
Ensino 90 

Parceria Com Presídio 
Mariana Antunes 

PMM E Presídio 
Mariana Antunes Detentos Do Presídio 50 

 

Pa
ra

u
ap

eb
as

 

Reintegração Cidadania 
Em Construção PMP Alunos Em Distorção 

Idade/Série 337 

Reforço/Estudo 
Complementar PMP Alunos da 1a.A 4a. Série Com 

Dificuldade na Aprendizagem 2198 

Programa Vale 
Alfabetizar 

PMP, FVRD, Ong 
Alfabetização 
Solidária e Unifacs 

Jovens e Adultos Com Idade 
Acima de 15 Anos 600 

Programa Escola Que 
Vale PMP, FVRD Professores, Diretores, 

Coordenadores de Alunos 2833 

Alfabetizar Letrando PMP E Governo 
Federal 

Funcionário Público 
Municipal 450 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico Integrado da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 
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10.5.5.1.4.2 Saúde 

Para facilitar o entendimento sobre a implantação dos programas de saúde, importa 
saber que, no conjunto das Políticas de Saúde do Ministério da Saúde, os programas 
implementados contemplam a atenção a grupos específicos da população e modelos 
assistenciais, como a estratégia do Programa de Saúde da Família (PSF). Alguns 
programas e ações são considerados estratégicos, como Programas de Tuberculose e de 
Controle e Acompanhamento da Gestação, tem a adesão dos municípios. 

A implantação da estratégia de Saúde da Família ocorreu no país a partir de 1991, com 
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), e de 1994, com as primeiras 
equipes do Programa de Saúde da Família (PSF). As mudanças e o impacto efetivo 
desses modelos sobre a saúde das comunidades exigem tempo para amadurecimento, 
mas eles apresentam vantagens ao se investir numa estratégia mais próxima da 
integralidade na atenção à saúde, de caráter preventivo e educativo, e que também 
contribui para a diminuição do afluxo de pessoas aos estabelecimentos de saúde.  

Junto com a Assistência Pré-natal e as Imunizações, são ações que estruturam as 
bases para a organização e a prevenção no sistema municipal de saúde, fato do qual 
decorre a importância de se analisar informações sobre sua situação nos municípios da 
AID. 

Verificou-se que tem havido uma opção gradual dos gestores municipais da AID pela 
substituição do PACS pelo PSF, em que pesem as dificuldades para tanto, devido ao 
custo operacional mais elevado deste último programa. No entanto, apesar do aumento 
da cobertura do PSF e diminuição da cobertura do PACS, esta última ainda 
corresponde a 60,0%, enquanto menos de 10,0% da população estava atendida pelo 
PSF. 

Quanto à Assistência Pré-natal é outra área de atenção em que o Ministério da Saúde 
tem investido. Por meio do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 
(PHPN), são repassados recursos financeiros aos municípios, de acordo com seu 
desempenho da cobertura adequada do pré-natal e puerpério. 

No conjunto dos municípios da AID, observou-se que a cobertura da assistência à 
gestante, ou a mãe e bebê tem espaço para crescer. Essa questão se mostra ainda mais 
necessária ao se lembrar que há uma elevada proporção de partos em mulheres muito 
jovens (de 10 a 19 anos) nos municípios da AID. 

As Imunizações, especialmente entre os menores de cinco anos, correspondem a 
indicadores que permitem avaliar a organização da rede assistencial, bem como 
identificar a efetividade do modelo adotado, pois, em se tratando de uma medida básica 
de prevenção e controle de doenças transmissíveis, mostram o nível de acesso e a 
confiança da população em relação aos serviços de saúde. 

As principais vacinas aplicadas são: BCG - contra tuberculose; FA - contra Febre 
Amarela; HB - contra Hepatite B; SR - dupla viral, contra sarampo e rubéola, junto com 
a tríplice viral SCR (contra sarampo, caxumba e rubéola, que substituíram, na rotina, a 
monovalente contra sarampo); VOP - Vacina oral contra poliomielite; TETRA – 
tetravalente, contra difteria, coqueluche, tétano e contra haemophilus (que substituiu, 
na rotina, a tríplice bacteriana – DPT - e a monovalente contra haemophilus). 
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Os municípios analisados apresentam graus de cobertura elevados, em termos de 
imunização, inclusive acima de 100,0%, o que pode corresponder à subestimação da 
população-alvo, fato comum em locais onde os registros deixam a desejar, como é o 
caso da área sob estudo. Outra explicação pode ser encontrada no sistema de referência 
regional, que direciona pessoas dos municípios vizinhos para esses (em especial Marabá 
e Parauapebas). Eldorado dos Carajás, por sua vez, apresenta baixas taxas de 
atendimento em imunização, o que é um desempenho preocupante. Essa informação 
pode estar refletindo dificuldades de implementar e consolidar os programas de 
vacinação em função de fatores como a falta de organização e de priorização do sistema 
de saúde local. 

Merece registro a inauguração, em 2006, do Hospital Regional do Sudeste, em Marabá, 
que cobrirá um território correspondente a 21 municípios da região e tem a seguinte 
capacidade: 77 leitos de internação, 24 de UTI adulta, neonatal e pediátrica e quatro 
leitos de berçário patológico, passando a contar, ainda, com leitos para hemodiálise. As 
principais especialidades médicas incluirão urologia, ginecologia, neurocirurgia, 
cirurgia geral e trauma-ortopedia, além de exames de alta complexidade, como 
ressonância magnética, radiologia e tomografia. 

A Prefeitura de Marabá desenvolve também ações voltadas ao atendimento ao cidadão, 
por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão – SACI, agrupamento de serviços 
gratuitos implantado em agosto de 1998. Quanto a ações voltadas para 
empreendedores, o Sistema Nacional de Emprego – SINE, além das atividades usuais 
implementadas em âmbito nacional, presta apoio a pescadores na época da piracema. 
Juntamente com o Programa de Geração de Renda – PROGER e com recursos 
financeiros do FAT, por meio do Banco do Brasil, apóia projetos de aquisição de 
máquinas e equipamentos. Por meio do Banco do Cidadão, disponibiliza linhas de 
crédito para pequenos empreendedores, via associações. 

Aprofundando e complementando a análise, no caso específico de Parauapebas, ações 
governamentais em implementação em 2009 estão apresentadas na Tabela 129, 
segundo setor e órgão executor. 

Tabela 129: Ações Governamentais em Execução. Parauapebas - Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2009). 

SETOR PROGRAMA ÓRGÃO 
EXECUTOR AÇÕES 

D
E

S
E

N
V

O
LV

IM
E

N
TO

 S
O

C
IA

L 

PETI - Programa de 
Erradicação do 
Trabalho Infantil 

Governo Federal 
e Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Social 

Oferta de serviço socioeducativo para as crianças e 
adolescentes afastados do trabalho precoce associada 
à transferência de renda para suas famílias 

Bolsa Família 

Transferência direta de renda à família; reforço ao 
exercício de direitos sociais básicos nas áreas de 
saúde e educação, por meio do cumprimento das 
condicionalidades e coordenação de programas 
complementares, que têm por objetivo o 
desenvolvimento das famílias 

CRAS - Centro de 
Referência de 
Assistência Social 

Prestação de serviços e execução de programas 
socioassistenciais de proteção social básica às famílias 
e indivíduos 

Territórios da 
Cidadania Governo Federal  

Estão sendo desenvolvidas 82 ações com o objetivo de 
promover o desenvolvimento econômico e 
universalizar programas básicos de cidadania. 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
325 

SETOR PROGRAMA ÓRGÃO 
EXECUTOR AÇÕES 

Maiores detalhamentos no site: 
www.territoriosdacidadania.gov.br 

Casa de Passagem  

Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Social 

Atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 17 
anos em situação de risco pessoal ou social 

Projeto PIPA - Parque 
Integrado de 
Inclusão Social  

Atendimento psicossocial, pedagógico e nutricional, e 
desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, 
artesanais e didáticas (atualmente são atendidas 700 
crianças e adolescentes na faixa etária de 07 a 16 
anos) 

Programa de Atenção 
à Criança – PAC 

Atendimento de 100 crianças de 2 a 6 anos em risco 
de desnutrição ou desnutridas, com auxílio de 
nutricionista e assistentes sociais. O programa 
também inclui atividades pedagógicas em desenho, 
pintura, coordenação motora e vídeo 

Centro de Referência 
Especializado da 
Assistência Social – 
CREAS 

Atendimento às vítimas de violência doméstica, abuso 
e exploração sexual 

CIMI - Centro de 
Integrado da Melhor 
Idade  

São atendidos 300 idosos de segunda a sexta, com 
alimentação, atividades artesanais, teatro, 
alfabetização, pintura em tecido, arranjos florais, 
bordado, atividades físicas e entretenimento 

Aconchego do Idoso 

Casa de passagem com acompanhamento médico 
geriátrico 24hs, voltado para o atendimento de idosos 
a partir de 60 anos em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, com saúde debilitada e que não 
possuam referência afetiva familiar. 

Programa Habitar 
Feliz - 

 

Farmácia Popular 

Governo Federal 
e Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Ampliação do acesso aos medicamentos considerados 
essenciais por baixo custo 

Saúde Mental – 
CAPS 

Atendimento clínico em regime de atenção diária às 
pessoas com transtornos mentais severos e 
persistentes; promoção da inserção social destas 
pessoas aporem meio de ações intersetoriais; suporte 
à atenção à saúde mental na rede básica 

Centro de Testagem e 
Aconselhamento - 
CTA 

Atendimento, orientação e realização gratuita de 
testes de doenças sexualmente transmissíveis (HIV, 
sífilis e hepatite) 

Programa Saúde da 
Família 

Secretaria 
Municipal de 
Saúde 

Acompanhamento de gestantes e nutrizes; incentivo 
ao aleitamento materno; acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento da criança; garantia do 
cumprimento do calendário da vacinação; controle das 
doenças diarréicas; controle da Infecção Respiratória 
Aguda (IRA); orientação quanto a alternativas 
alimentares; utilização da medicina popular; 
promoção das ações de saneamento e melhoria do 
meio ambiente  
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SETOR PROGRAMA ÓRGÃO 
EXECUTOR AÇÕES 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

Programa Nacional 
de Transporte 
Escolar (PNTE) Governo Federal 

e Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Repasse de recursos financeiros para aquisição de 
veículos para o transporte escolar 

Programa Nacional 
de Alimentação 
Escolar (PNAE) 

Transferência de recursos financeiros para a 
alimentação escolar dos alunos de toda a educação 
básica matriculados em escolas públicas e 
filantrópicas 

Projeto Alfabetizar 
Letrando 

Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Alfabetização de servidores públicos municipais 
matriculados na rede de ensino 

Projeto Espaço 
Pedagógico 

Espaço voltado para o desenvolvimento de oficinas e 
cursos para os professores da rede de ensino 
municipal 

Projeto Escola de 
Fábrica 

Cursos de iniciação profissional para jovens 
estudantes de 16 a 24 anos, com renda per capita de 
1,5 salário mínimo 

CEPEJA - Centro de 
Ensino Personalizado 
de 5ª a 8ª série para 
Jovens e Adultos 

Ensino personalizado destinado à preparação do 
jovem e do adulto 

NAPP – Núcleo de 
Atendimento 
Psicossocial e 
Pedagógico 

São oferecidos atendimentos que contam com serviços 
especializados, como: sala comum; sala de apoio; sala 
de recursos; atendimento psicológico; fonoterapia e 
itinerância e serviços de saúde. 

D
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E
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V
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Programa de 
Aceleração do 
Crescimento – PAC 

Governo Federal 

Investimento em infra-estrutura; estímulo ao crédito e 
ao financiamento; melhora do ambiente de 
investimento; desoneração e aperfeiçoamento do 
sistema tributário; medidas fiscais de longo prazo. 

Plano Amazônia 
Sustentável – PAS - 
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SETOR PROGRAMA ÓRGÃO 
EXECUTOR AÇÕES 

PRONAF Disponibilização de recursos financeiros e qualificação 
técnico-profissional de agricultores familiares 

Projeto de Avicultura  

Secretaria 
Municipal de 
Produção Rural 

Na primeira etapa do projeto, 15 famílias foram 
beneficiadas com insumos, telas para a construção do 
galinheiro e sete aves. Na segunda etapa, mais 15 
famílias foram beneficiadas com insumos e matérias, 
com exceção dos animais que são cedidos pelas 
famílias beneficiadas na primeira etapa do projeto. 

Projeto de 
Piscicultura  

Construção do laboratório de produção de alevinos em 
parceria com SAGRI e MDA, para repasse aos 
piscicultores do município e região 

Programa de 
Mecanização Agrícola 

Destoca e gradagem de 3.200 ha para produção de 
grãos (milho, feijão, arroz, mandioca e outros) e 
construção de 400 represas em lotes secos. 

Programa de 
Fruticultura  

Fornecimento de mudas frutíferas de qualidade aos 
pequenos produtores; realização de treinamento de 
produtores na área de fruticultura; formalização de 
parcerias com entidades técnicas, como CEPLAC, 
EMBRAPA, UFRA; fortalecimento do relacionamento 
com as entidades sócio-produtivas como a COOPER e 
Associações de Pequenos Produtores; firmamento de 
parcerias com empresas privadas para o 
desenvolvimento de projetos com pequenos produtores 
rurais. 

Projeto de Cultura da 
Mandioca 

Pequenos investimentos para a modernização da 
produção de farinha e outros derivados 

Projeto Açaí  Prestação de assistência técnica, apoio logístico, 
insumos e apoio financeiro no cultivo do açaí.  

M
E

IO
 A

M
B

IE
N

TE
 

Projeto Adote uma 
Árvore 

Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambiente - 
Departamento de 
Educação 
Ambiental 

- 

Projeto Escola vai à 
Flona   

Uso público da 
Floresta Nacional de 
Carajás 

- 

Alfa Vita - 

Fonte: Pesquisa de Campo. Novembro de 2009. 
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No campo cultural, entrevistados realçaram o Programa de Artesanato Sustentável, 
cujas ações estão direcionadas para os objetivos de qualificação profissional, 
diversificação de matérias-primas, desenvolvimento e organização social dos artesãos, 
desenvolvimento de cadeias produtivas fora da mineração,  a serem atingidos por meio 
do estabelecimento de parcerias com instituições diversas. 

Em 2009, o grupo de artesanato de Parauapebas participou do 3º Seminário de 
Políticas Públicas para o Artesanato Paraense, cujo objetivo incluiu a discussão sobre a 
criação de uma lei estadual voltada para proteção, profissionalização e desenvolvimento 
do artesanato do Pará. Essa lei deverá seguir os princípios da política nacional de 
desenvolvimento da cultura e do artesanato.  

Outra parceria foi estabelecida entre a Secretaria de Cultura e o Museu Emílio Goeldi, 
incluindo também o IBAMA, com o objetivo de promover cursos para jovens e adultos, 
além de oficinas de artesanato e patrimônio, com destaque para cerâmicas com motivos 
arqueológicos. Serviram de referência para os artesãos os vestígios arqueológicos 
encontrados durante os estudos ambientais para licenciamento do Projeto Salobo, como 
as do Sítio Arqueológico Bitoca (onde se resgatou um ícone que recebeu essa 
denominação e deu nome ao sítio). 

Verificou-se também que a Prefeitura Municipal vem desenvolvendo a idéia da produção 
de sementes dentro do Plano de Manejo da Floresta Nacional de Carajás, em parceria 
entre as Secretarias de Produção Rural e de Cultura, o Instituto Chico Mendes e o 
IBAMA. Elas poderão ser utilizadas para formar um banco de sementes e como matéria-
prima para produção de biojóias.  

Desenvolvido pela Secretaria de Cultura em parceria com a Secretaria de Assistência 
Social, existe o Projeto Parque Integrado de Inclusão Social de Parauapebas - PIPA, cujo 
objetivo é contribuir para o desenvolvimento de arte, cultura, esporte, lazer e inclusão 
digital de jovens e crianças parauapebenses. 

O município participa do Projeto Mais Cultura, do governo estadual, e conseguiu 
aprovar a criação de dois Pontos de Cultura: um urbano, na entidade Fazendo um 
Amanhã Melhor, e um rural, o Ponto Aldeia Digital Xikrin.  

Também se encontra em execução o Programa Cultura em Movimento, que compreende 
visitas técnicas aos distritos administrativos rurais e urbanos, para mapear e avaliar os 
potenciais locais que poderão se tornar pontos de cultura. 

Quanto ao turismo, foi mencionado o projeto Rota dos Minérios, em planejamento e 
negociação de parceria entre o Governo do Estado, a Associação dos Municípios do 
Araguaia-Tocantins – AMAT e a Vale, dentro do Programa Roteiros do Brasil. A idéia é o 
desenvolvimento de roteiros que integrem áreas de exploração mineral da Vale, 
abrangendo os municípios de Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás e Itupiranga.  

Quanto a ações de saneamento, entrevistados da SAEEP informaram que está em 
construção a ETA II, com conclusão prevista para final de 2009.  

No orçamento de 2010, estão previstas as seguintes ações: 

 Construção da ETA III (urbana) e da ETA IV (rural, em convênio com o INCRA);  
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 A elaboração do Plano Diretor Municipal de Saneamento (em cumprimento à Lei 
Federal 11.445, de 01/2007, ou Lei do Saneamento Básico; 

 Regularização da rede geral e condominial do complexo Caetanópolis; 

 Otimização das ETA União, Primavera e Rio Verde. 

Como ação do Setor de Segurança, obteve-se a informação de que a Polícia Militar está 
implantando, em parceria com o Governo Federal, o Programa Nacional de Resistência 
às Drogas – PROERD, com o objetivo de reduzir os níveis de delinqüência da população 
jovem, por meio da orientação de crianças de 4ª. série e do reforço, com os estudantes 
de 6ª. série, quanto ao perigo do uso de drogas. A criação do Centro Integrado de 
Operações também é outra ação em planejamento, com o objetivo de integrar e reunir 
serviços como Disque Denúncia, DETRAN, Polícia Civil, Sistema de Monitoramento e de 
Bombeiros no mesmo espaço físico, para melhor atender a população. 

10.5.5.2 Gestão Participativa 

Da mesma forma que ocorre em outras partes do país, a tradição política da área 
estudada tem caráter mais autoritário do que participativo. Os instrumentos de 
participação mais comuns, quando adotados, às vezes ainda pecam pela manipulação e 
oferta de benefícios pessoais aos moradores, em troca de decisões que interessam ao 
poder público constituído. 

Como antes mencionado, os Conselhos Municipais Setoriais, apesar de suas limitações, 
são um conhecido instrumento de gestão participativa. Os Planos Diretores 
desenvolvidos em três municípios da AID também tiveram essa intencionalidade. 
Orçamentos participativos têm sido adotados em situações específicas, que mobilizam 
associações de moradores, de bairros e setoriais. 

10.5.5.3 Correlação do Poder Político Local com as Relações Estaduais e 
Federais 

Como evidenciado no quadro relativo às ações governamentais, são diversos os 
programas desenvolvidos nos municípios da AID, em parceria entre os três níveis do 
poder público. No entanto, conforme os entrevistados, de modo geral, a instância 
estadual, centralizada em Belém, é pouco atuante no Sudeste do Pará. Esse é, 
inclusive, um dos argumentos que apóiam a proposta de criação do Estado de Carajás.  

A defesa dos interesses político-partidários prejudica a implementação de políticas 
estaduais nos municípios cuja liderança política é de outro partido. Devido a esse fato, 
atualmente Parauapebas vê relativamente facilitada a obtenção de recursos e o 
estabelecimento de convênios, pelo fato de que os representantes das atuais 
administrações municipal e estadual pertencem ao mesmo partido político. 

10.5.5.4 Capacidade de Articulação do Município 

Não se obteve informação sobre a participação dos municípios da AID em Fóruns de 
Desenvolvimento ou Comitês de Bacias Hidrográficas. Tampouco foram identificados 
outros tipos de articulações locais ou regionais, além dos antes mencionados nas ações 
governamentais, durante as pesquisas primárias e secundárias feitas para elaboração 
deste diagnóstico. 
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10.5.5.5 Gestão Pública e Articulação Institucional 

O estudo realizado pela Diagonal Urbana analisou alguns aspectos das administrações 
municipais da área primária, como o alcance da atividade legislativa municipal, no que 
se refere a um conjunto de instrumentos legais (responsabilidade fiscal e planejamento); 
a estrutura do serviço público municipal, quanto ao quadro de pessoal da 
administração direta e indireta; os instrumentos de gestão pública, com foco na função 
tributária. 

Embora não tenha havido a pretensão de medir o desempenho das administrações 
municipais, foi elaborada uma escala representativa de gestão pública municipal, em 
função dos fatores analisados. Assim, os itens foram pontuados numa graduação que 
variou de 0 a 2, em que 0 representou a não existência; 1, estar em estudo para 
implantação ou elaboração; 2, a existência efetiva da legislação/ instrumento de 
gestão/ Conselhos Municipais. Esse gradiente permitiu a identificação de aspectos 
relevantes da dinâmica de funcionamento dos municípios da AID. 

10.5.5.6 Legislação Orçamentária 

Nesse item, foi pesquisada a existência dos instrumentos de gestão: Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, Lei de Orçamento Anual e de planejamento urbano: Plano Diretor, Lei 
de Perímetro Urbano, Lei de Parcelamento do Solo e Lei de Zoneamento (Tabela 130). É 
importante observar que, diferentemente do que mostra a tabela de 2006, os Planos 
Diretores Municipais atualmente já se encontram elaborados. 

 



 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
331 

Tabela 130: Instrumentos de Gestão Pública. Municípios da AID. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006).  

Municípios 

Legislação Municipal Estrutura para Gestão 
Orçamento 

 LDA PD LPU UPS LZ CT Funcionários 

Existência Existência Existência Existência Existência Existência Existência Diretos Indiretos Apo/Pens. Apro 06 Part. 

Curionópolis   Sim Sim EM ELAB Sim Não Não Sim  481 302 9 Não Não  

Eldorado 
Carajás  Sim Sim EM ELAB Não Não Não EM ELAB 1.095 35 0 Sim Não 

Marabá  Sim Sim EM ELAB Sim Sim  Não Sim  5.943 - 106 Sim Não 

Paraupebas  Sim Sim EM ELAB Sim  Não  Não  Sim  1.279 3846(*) 20 Sim  Sim  

Fonte: Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

(*) TEMPORÁRIOS 

LEGENDA: 

LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

LOA - LEI DE ORÇAMENTO ANUAL 

PD - PLANO DIRETOR 

LPU - LEI DE PERÍMETRO URBANO 

LPS - LEI PARCELAMENTO DO SOLO 

LZ - LEI DE ZONEAMENTO 

CT - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

O.P. - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
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A legislação de controle orçamentário está estabelecida na Constituição Federal, na Lei 
4.320, de 17/3/64 que define os fundamentos da transparência orçamentária, no Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, todos aplicados nos diferentes níveis 
de governo. Os municípios pesquisados cumprem suas atribuições legais em relação à 
elaboração dos instrumentos de gestão orçamentária.  

Dos instrumentos de planejamento urbano pesquisados, o Plano Diretor teve destaque, 
apresentando-se em três dos quatro municípios. Foi cumprido, dessa forma, o 
estabelecido no Estatuto das Cidades (Lei 10.257, de 10/07/2001), que regulamenta os 
artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabeleceu o prazo, até outubro de 2006, 
para que os municípios elaborassem o Plano Diretor. 

No Estatuto, está contida a obrigatoriedade da formulação do Plano para municípios: 

 Com mais de 20.000 habitantes; 

 Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

 Onde o poder público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no 
parágrafo 4 do artigo182 da Constituição Federal; 

 Integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

 Inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional 

Mesmo que em Curionópolis a população estimada seja inferior a 20.000 habitantes, o 
município se constitui em área de influência de empreendimentos com significativo 
impacto ambiental. Pelas informações obtidas, pode-se prever um avanço institucional 
em gestão pública municipal, em razão da formulação do Plano Diretor, que amplia a 
participação popular, por meio de seus setores organizados.  

A Lei de Perímetro Urbano – LPU estabelece a fronteira entre a zona rural e a urbana, 
definindo os limites de cobrança do Imposto Predial e do Imposto Territorial e Urbano – 
IPTU. A LPU somente não estava presente no município de Eldorado dos Carajás.  

Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir de 2.000, foram introduzidos 
instrumentos de controle estrutural do gasto público, ao mesmo tempo em que ela 
ofereceu condições para aumento da arrecadação, por meio da modernização da 
administração tributária, objetivando a redução dos gastos públicos e o aumento da 
arrecadação própria do município - ISS e IPTU.  

Verificada a situação de aplicação do Código Tributário nos municípios, foi confirmada 
sua existência em todos eles, após a pesquisa feita no ano de 2006, pela Diagonal 
Urbana (Tabela 131). Os instrumentos inerentes ao Plano Diretor também estão 
presentes em Curionópolis, Marabá e Parauapebas, embora em diferentes estágios de 
implantação. 
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Tabela 131: Instrumentos de Gestão Pública Municipal. Municípios da AID - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006).  

Municípios 

Instrumento de Gestão Publica  l Conselhos Municipais – Estruturação 

Cadastro 
Imobil.Infor 

Cobrança 
IPTU 

Cadastro 
ISS 

Utiliz de Istru 
Geo pro C em 
Plan Urbano 

Educação Saúde Habita Criança 
adolesc 

Assistência 
social 

Meio 
ambiente Indigenista Defesa 

civil 

Curionópolis Não Não Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não 

Eldorado 
Carajás Não Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não 

Marabá Sim Sim Sim(*) Em Elabor(**) Sim Sim Não Sim Sim Não Não Sim 

Paraupebas Sim Sim Sim Em Elabor Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Diagnóstico Da Socioeconomia Do Sudeste Do Pará. 2006. 

(*) Em Processo De Modernização Operacional - Treinamento De Técnicos. 

(**) Base Cadastral Em Implantação - No Plano Diretor Elaboração De Cartografia 
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No sentido de estabelecer um ranking dos instrumentos de gestão pública dos 
municípios da AID, conforme metodologia mencionada, foi elaborada a Tabela 132. 
Marabá e Parauapebas se destacaram em relação aos outros dois, com diferença 
expressiva – ambos registraram 24 pontos, contra 15 de Eldorado dos Carajás e 13 de 
Curionópolis. 
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Tabela 132: Instrumentos de Gestão Pública Municipal. Pontuação dos municípios da AID - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 

Municípios 

Legislação Instrumentos 

Ldo Loa Pd Lpu Lps Lz Ct Aprovação 
Orçamento 

Orçamento 
Partici-
pativo 

Cadastro 
imobiliário 

Informatizado 

Cobrança 
IPTU 

Cadastro 
ISS 

Uti.Instru.
Geo refe. 
Plan.Urba 

Conselho 
Municipal

(*) 

Órgão 
Defesa 
Civil 

Total 

Curionópolis 2 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 13 

Eldorado 
Carajás 2 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 2 1 15 

Marabá 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 2 2 1 2 2 24 

Paraupebas 2 2 1 2 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 24 

Fonte: Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

 

PONTUAÇÃO: 

SIM = 2 

EM ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO/ELABORAÇÃO = 1 

NÃO = 0 

(*)CONSELHOS MUNICIPAIS: 

EDUCAÇÃO 

SAÚDE 

TUTELAR 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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A estrutura de gestão da Prefeitura Municipal de Marabá apresenta os seguintes órgãos: 

 Chefia de Gabinete 

 Secretaria Municipal de Cultura 

 Secretaria Municipal de Obras 

 Secretaria Municipal de Educação  

 Secretaria Municipal de Saúde 

 Secretaria Municipal de Assistência Social  

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 Secretaria Municipal de Agricultura 

 Secretaria Municipal de Finanças 

 Secretaria Municipal de Planejamento 

 Secretaria Municipal de Comunicação 

 Secretaria Municipal de Administração 

 Secretaria Municipal de Turismo 

 Secretaria Municipal de Esportes 

 Secretaria Municipal de Gestão Fazendária 

 Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Mineração, Ciência e Tecnologia 

 Procuradoria Geral 

 Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU 

 Hospital Municipal - HMI 

 Fundação Casa da Cultura 

 Merenda Escolar 

 Defesa Civil 

 Departamento Municipal de Transportes Urbanos 

 Licitação 

 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Marabá - IPASEMAR  

 Sistema Nacional de Emprego – SINE 

 Serviço de Atendimento ao Cidadão – SACI, agrupamento de serviços gratuitos 
implantado em agosto de 1998; 

Quanto à situação específica de Parauapebas, o atual prefeito é filiado ao PT e assumiu 
seu segundo mandato no início de 2009, em continuidade à gestão iniciada em 2004. A 
administração municipal é realizada por meio de 13 secretarias: 

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento - SEDEN 

 Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMURB 

 Secretaria Municipal de Educação  
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 Secretaria Municipal de Saúde 

 Secretaria Municipal de Assistência Social  

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 Secretaria Municipal de Obras - SEMOB 

 Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ 

 Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN 

 Secretaria Municipal de Produção Rural - SEMPROR 

 Secretaria Municipal de Administração. 

Os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos são 
administrados diretamente por uma autarquia municipal, o Serviço de Abastecimento 
de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP.  A Prefeitura conta também a Assessoria 
Social de Comunicação – ASCOM, uma Ouvidoria e uma Procuradoria. 

A gestão tributária de Parauapebas é realizada pela Secretaria Municipal de Fazenda, 
composta pelos Departamentos de Receitas e Administração Contábil e Financeira, pela 
Procuradoria Fiscal, pelo Núcleo de Apoio Administrativo e pela Assessoria de Controle 
Interno.  

Segundo informações obtidas em entrevista realizada no Departamento de Arrecadação 
local, em setembro de 2009, a gestão do órgão foi reestruturada, para solucionar 
problemas administrativos e operacionais. As ações implementadas trouxeram bons 
resultados para a arrecadação municipal e visam, principalmente, à melhoria do 
sistema de fiscalização e à emissão de autos de infração.  

Em 2009 foi feita a atualização do cadastro dos imóveis urbanos, para aumentar a 
arrecadação do IPTU e implantar o sistema de IPTU automático. Uma questão associada 
à arrecadação desse imposto se refere aos loteamentos construídos sem as devidas 
licenças. Como antes informado, a cidade de Parauapebas teve crescimento expressivo 
nos últimos anos, fato confirmado pela existência de vários novos loteamentos 
localizados no vetor de crescimento da cidade (setor sudeste). A Secretaria de Fazenda 
está mapeando os loteamentos irregulares, com vistas a sua regularização. A 
identificação dos numerosos estabelecimentos informais é outra ação em andamento. 

10.5.5.7 Documentos Subscritos pela Vale 

Não foram identificados outros documentos subscritos pela Vale além dos programas 
governamentais de que participa como parceira, antes apresentados, e dos que se 
encontram no item relativo às ações empresariais. 

10.5.6 AÇÕES EMPRESARIAIS 

Uma das ações empresariais relevantes no Estado do Pará está constituída pelo 
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores - PDF. Seu Comitê Diretivo é formado 
por representantes da Federação das Indústrias do Estado do Pará – FIEPA, do Governo 
do Estado, por meio da SEDECT, do SEBRAE, da Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Pará – FACIAPA e de empresas mantenedoras do 
programa, como ALCOA, Vale e Rede Celpa. Uma das atividades do PDF é a realização 
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de encontros de negócios. Marabá sediou um desses encontros em julho de 2009, em 
parceria com a Associação Comercial e Industrial de Marabá – ACIM. Os participantes 
foram empresários locais, representantes do Projeto Salobo / Vale e empresas 
fornecedoras na mineradora. Foi divulgado o volume de compras das terceirizadas e 
oportunidades de negócios para empresas locais. 

A Vale e a Fundação Vale realizam ações de investimento social no Estado do Pará, 
principalmente nos municípios em que estão presentes seus empreendimentos.  

No caso dos municípios da AID, observa-se uma gama de ações desenvolvidas, que 
englobam programas, projetos, campanhas, ações voluntárias e patrocínios. Essas 
ações em geral se relacionam aos temas de educação, saúde, meio ambiente, cultura, 
esportes, saneamento básico, segurança e assistência social. Nesse conjunto de ações, 
destacam-se os programas/projetos da Fundação Vale, cuja presença se faz distinguir 
nos municípios estudados pelo seu potencial de parcerias com as Prefeituras e outras 
organizações não governamentais. 

Os principais programas desenvolvidos pela Fundação Vale nos municípios 
considerados estão a seguir apresentados.  

Escola que Vale: é desenvolvido em parceria com o Centro de Educação e 
Documentação para Ação Comunitária (CEDAC) e tem como objetivo melhorar a 
qualidade da aprendizagem dos alunos da rede pública de educação, trabalhando a 
qualificação e a formação continuada de professores. Além dos professores e alunos, o 
programa também envolve funcionários e técnicos das Secretarias de Educação dos 
municípios, diretores e supervisores de escolas.  

Vale Alfabetizar: O objetivo da Fundação é contribuir efetivamente para a redução do 
analfabetismo nos municípios onde a Vale atua. Capacita alfabetizadores e promove o 
fluxo constante de jovens e adultos às salas de aula. É desenvolvido em parceria com a 
ONG Alfabetização Solidária, Secretarias Municipais de Educação e Institutos de Ensino 
Superior. O programa tem duração de oito meses e novas turmas são formadas, 
conforme o exija a demanda. Parte do Programa Vale Alfabetizar, o Projeto Ver atua na 
solução de problemas de deficiência visual. 

Voluntários Vale: tem como objetivo estimular a cultura de voluntariado entre os 
empregados da Vale, promovendo a integração interna, fortalecendo o diálogo social e 
promovendo o desenvolvimento local dos territórios onde a Vale atua, procurando 
valorizar as iniciativas de cunho social dos empregados da empresa. 

Atitude Ambiental: capacitação de professores de 1ª. a 4ª. série da rede municipal, em 
oficinas temáticas de língua portuguesa e matemática, onde são inseridos temas 
ambientais. 

Formação Profissional: qualificação profissional voltada para o emprego em atividades 
operacionais e administrativas da Vale, promovendo o desenvolvimento contínuo da 
mão-de-obra qualificiada.  

A Vale ofereceu também subsídio técnico para a elaboração dos Planos Diretores de 
Curionópolis, Marabá e Parauapebas, processo participativo de construção do 
conhecimento e planejamento dessas cidades.  
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Em Curionópolis, os investimentos sociais foram realizados substancialmente entre os 
anos de 2001 e 2004. A partir de 2005 foram realizadas ações sociais, compreendendo 
a concessão de cestas básicas a famílias em situação de risco social da comunidade de 
Serra Pelada.  

Em Eldorado dos Carajás, o investimento social realizado se refere também à 
construção de quatro salas para as atividades da APAE e apoio da Vale a iniciativas 
socioculturais do governo local. 

Em Marabá, entre os anos de 2003 e 2004, foi efetivado convênio com a Universidade 
Federal do Pará, para implantação de curso de especialização em metalurgia e 
mineração do ferro e do cobre, destinado a 80 alunos/ano, de interesse da Vale e da 
comunidade local. Em 2005, o maior aporte de recursos foi destinado à construção dos 
laboratórios de estudos e pesquisas para os cursos de engenharia de Marabá. Em 2006, 
destacaram-se ações de apoio sociocultural junto a diferentes grupos organizados da 
população, além de instituições religiosas e escolas. 

Quanto aos investimentos sociais da Vale, é importante constatar o volume de ações 
aplicado em Parauapebas, município onde se localizam os principais empreendimentos 
da Vale.  

São outras ações atuais da Vale: 

 Projeto Estações Conhecimento, desenvolvido pela Fundação Vale, com o objetivo 
de desempenhar o papel de agente articulador de redes sociais locais, visando a 
contribuir com outros atores para a melhoria da qualidade de vida e o 
desenvolvimento integral e sustentável das comunidades, com atuação nas áreas de 
esportes, cultura, profissionalização e arranjos produtivos.  

Dentro deste último projeto, existe como meta instalar uma Estação em Parauapebas, 
com capacidade de atendimento para 2000 pessoas. As atividades propostas são: 

 Esportes – práticas de alto rendimento nas modalidades atletismo, natação, futebol 
e judô; 

 Cultura – oportunidades de acesso e ampliação de repertório artístico nas áreas de 
música, teatro e dança; 

 Profissionalização – oferta de cursos básicos e de aprimoramento, como serviços, 
construção civil e bovinocultura de leite. 

Esses núcleos incentivarão a geração de novas oportunidades de trabalho e renda, por 
meio de capacitação em empreendedorismo e fomento à constituição de cooperativas, 
articulação de produtores em centrais de processamento e comercialização de produtos 
locais, de forma a estimular a economia da região e a contribuir para o desenvolvimento 
humano e econômico da comunidade. 

 Programa INOVE, de abrangência nacional, implantado em todas as regiões onde a 
Vale está presente. Destina-se a pequenas e médias empresas regionais nos 
diferentes setores de indústria, comércio e serviços em geral. As atividades 
desenvolvidas são de capacitação e qualificação, financiamento, estímulo à 
realização de negócios por meio da integração com entidades de classe, órgãos de 
governo, grandes empresas, instituições financeiras e de ensino.  
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 Programa de Educação Ambiental, voltado tanto para público interno e externo 
(escolas e comunidades). Para o público interno, estão previstas atividades, 
estruturadas em três módulos presenciais de quatro horas, os quais se propõem a 
transmitir conhecimentos e provocar a reflexão e a compreensão da problemática 
ambiental, estimulando o indivíduo a associar os conceitos apreendidos a sua 
realidade diária, dentro e fora da empresa. Existem também atividades 
extracurriculares a serem desenvolvidas após a oferta dos módulos presenciais, que 
podem incluir diálogos ambientais, jogos, trabalhos voluntários, roda de conversa, 
mutirão ambiental etc. 

Para o público externo estão previstas, entre outras, atividades como realização de 
curso presencial para capacitação de docentes, oficinas de aprendizagem, encontros 
participativos, preparação das lideranças e encontros de sustentabilidade.  

Eventualmente acontecem também outras ações, de caráter pontual, que continuam a 
ser desenvolvidas. 

10.5.7 PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL 

O patrimônio natural da AID está representado pelas importantes unidades de 
conservação existentes, antes mencionadas neste texto e também no diagnóstico do 
Meio Biótico. Quanto ao patrimônio cultural, já foi analisado no item relativo a Lazer, 
Turismo, Religião e Cultura.  

10.5.8 ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS 

10.5.8.1 Economia da Área de Influência Direta 

10.5.8.1.1 Formação da Economia e Suas Tendências no Período Recente 

Como já se analisou anteriormente, o processo de desenvolvimento econômico da região 
onde se inserem os quatro municípios que compõem a AID foi marcado por algumas 
características que contribuíram para a configuração de sua atual estrutura produtiva e 
de serviços. 

A primeira delas é o fato de que, no conjunto da economia brasileira, durante longo 
período a área foi explorada por meio de atividades extrativas, tanto de foco vegetal 
(desde o período colonial, com as “drogas do sertão”) quanto animal (por exemplo, peles 
e penas) e mineral (como garimpo de diamantes, cristal-de-rocha, ouro etc, ao qual se 
seguiu a extração mineral em escala industrial). 

Em segundo lugar, tem-se a circunstância de que o citado conjunto de atividades, 
aliado às políticas nacionais de desenvolvimento e ocupação territorial (tanto por meio 
da instalação de grandes propriedades quanto por assentamentos de pequenos 
produtores), movimentaram tanto incentivos fiscais e investimentos privados quanto 
migrantes em direção à região.  

Tais processos migratórios, do ponto de vista urbano, por um lado contribuíram para a 
ampliação da rede urbana da área e para que o Sudeste Paraense se transformasse 
num verdadeiro caldeirão de culturas das diversas regiões brasileiras.  
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Por outro lado, devido à dimensão e à velocidade da movimentação demográfica, fizeram 
também com que as cidades que passaram por esse crescimento acelerado e 
desordenado padecessem de déficits de infra-estrutura e serviços. 

Do ponto de vista rural, as formas de ocupação adotadas no território trouxeram a 
difícil convivência entre latifundiários (hoje na maioria dedicados à pecuária extensiva, 
predominantemente de corte) e pequenos proprietários (que em geral se voltam para a 
pecuária leiteira e para a produção agrícola de subsistência), com atividades e 
interesses conflitantes.  

A dificuldade de titulação das terras na região, em decorrência dessas diferenças e da 
forma como o território foi ocupado, tem conduzido a situações de enfrentamento e 
violência por demais conhecidas. 

Na atualidade, a AID continua tendo Marabá como seu pólo regional de comércio e 
prestação de serviços, enquanto Parauapebas amplia sua capacidade de polarização 
microrregional. 

No caso específico de Parauapebas, como já se mencionou antes, por um lado, hoje a 
exploração mineral representa sua atividade econômica mais importante. O surgimento 
do próprio município é decorrente da descoberta da Província Mineral de Carajás e do 
início de sua exploração, na década de 1980.  

À medida que houve o incremento das atividades da mineração, a sede urbana de 
Parauapebas teve incremento de suas atividades de comércio e serviços, inclusive de 
apoio às minerais, como peças, equipamentos etc, e concentrou empresas fornecedoras.  

As lideranças locais se articulam para que a melhoria da infra-estrutura local (por 
exemplo, de saúde, educação profissionalizante e superior, saneamento básico, 
habitação etc), de modo a permitir-lhe candidatar-se a capital do futuro estado de 
Carajás, por cuja criação elas vêm trabalhando. 

Por outro lado, segundo o Plano Diretor Participativo de Parauapebas, a economia local 
é marcada por um importante fator restritivo relacionado à destinação das terras: 
86,4% da área municipal são dedicados a reservas florestais e indígenas, ficando os 
13,6% restantes para apropriação urbana (que correspondem a 0,8%) e agropecuária. A 
destinação agropecuária, por sua vez, encontra-se sujeita ao limite de uso de 20,0% das 
terras das propriedades, devendo ficar os outros 80,0% a título de reserva legal. 
Verifica-se, assim, que ficam livres para a produção agropecuária apenas 179 km². 

No setor primário predomina a pecuária extensiva, conforme os padrões regionais de 
baixo investimento em tecnologia, o que redunda no esgotamento dos solos e 
diminuição da qualidade genética dos rebanhos.  

Na agricultura se destaca a pequena produção, com baixa especialização produtiva, 
pequena incorporação de tecnologia e predomínio de mão-de-obra familiar. As 
dificuldades de circulação e comercialização da produção se vêm ampliadas pela 
ausência de meios de transporte e de estradas vicinais adequadas.  



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
342 

10.5.8.1.2 Principais Eixos e Fatores Determinantes do Crescimento Econômico 

Um dos principais indicadores econômicos é o Produto Interno Bruto – PIB, que 
expressa o valor monetário do conjunto dos bens e serviços finais produzidos em 
determinado território, em certo período de tempo.   

A Tabela 133, a Figura 76 e a Figura 77 trazem os valores do PIB total e sua taxa de 
crescimento entre 2000 e 2006, nos municípios da AID. 

Tabela 133: PIB Total (R$ mil de 2000) e Taxa de Crescimento (%). Área de Influência Direta. Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 

Municípios 
PIB Municipal Taxa de Crescimento 

(%) 

2000 2006 2000-2006 

Curionópolis 45.843,75 37.941,13 -17,24 

Eldorado dos Carajás 47.998,15 76.929,74 60,28 

Marabá 573.588,94 1.556.225,51 171,31 

Parauapebas 854.837,97 1.770.552,50 107,12 

Fonte: IPEADATA. 2009. 

Nota: Deflacionado pelo deflator implícito do PIB nacional. 
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Fonte: IPEADATA. 2009. 

Figura 76: PIB Total (R$ mil de 2000). Área de Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 
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Fonte: IPEADATA. 2009. 

Figura 77: Taxa de Crescimento do PIB Total (%). Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 

 

Importa conhecer como se distribui o PIB entre os setores de atividade, a saber, a 
agropecuária (setor primário), a indústria (secundário) e o comércio e prestação de 
serviços (setor terciário) entre 2000 e 2006, nos quatro municípios da AID. Essa 
distribuição compõe a Tabela 134 e a Tabela 135, assim como a Figura 78 a Figura 81. 

Tabela 134: PIB por setores (R$ mil de 2000). Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 

Municípios 
Agropecuária Indústria Serviços 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 

Curionópolis 26.008,02 16.778,36 1.821,66 3.187,38 16.904,38 16.408,53 

Eldorado dos 
Carajás 21.969,52 20.078,77 2.486,70 16.754,52 21.249,62 37.226,56 

Marabá 41.444,62 47.885,72 252.928,50 581.636,56 260.926,90 736.441,36 

Parauapebas 28.648,60 21.317,62 655.176,21 1.262.312,56 159.745,93 393.458,71 

Fonte: IPEADATA. 2009. 
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Tabela 135: Proporção do PIB Total por Setores (%) - Área de Influência Direta - Plano de Expansão 
dos Corpos Minerários N4 e N5(2000 e 2006). 

Municípios 
Agropecuária Indústria Serviços 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 

Curionópolis 58,1 46,1 4,1 8,8 37,8 45,1 

Eldorado dos 
Carajás 48,1 27,1 5,4 22,6 46,5 50,3 

Marabá 7,5 3,5 45,5 42,6 47,0 53,9 

Parauapebas 3,4 1,3 77,7 75,3 18,9 23,5 

Fonte: IPEADATA. 2009. 
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Fonte: IPEADATA. 

Figura 78: Proporção do PIB Total por Setores (%). Curionópolis - Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 
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Figura 79: Proporção do PIB Total por Setores(%). Eldorado dos Carajás - Área de Influência Direta - 

Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 
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Fonte: IPEADATA. 

Figura 80: Proporção do PIB Total por Setores (%). Marabá. Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 
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Fonte: IPEADATA. 

Figura 81: Proporção do PIB Total por Setores (%). Parauapebas - Área de Influência Direta. Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 

É interessante destacar que: 

 Em valores absolutos (mil reais de 2000), no período analisado o PIB agropecuário 
diminuiu nos municípios da AID, com exceção de Marabá; 

 Quanto ao PIB industrial, cresce 6,7 vezes em Eldorado dos Carajás e 1,7 vezes em 
Curionópolis (considere-se o fato de que suas bases industriais são muito pouco 
expressivas, portanto o setor continua a ter importância reduzida, no contexto 
econômico local); nos pólos de maior porte, o incremento do indicador é de 2,2 
vezes em Marabá e 1,9 vezes em Parauapebas, entre 2000 e 2006; 

 No setor terciário, Curionópolis apresenta ligeiro decréscimo, enquanto se 
desenvolve de modo positivo em Eldorado dos Carajás, Parauapebas e, sobretudo, 
em Marabá. 

Analisando a participação de cada setor no PIB total, em igual período, ressalta-se que: 

 O setor primário perde posição relativa nos quatro municípios, enquanto o terciário 
cresce em todos. Esse crescimento do comércio e dos serviços está certamente 
relacionado à necessidade de aparelhamento das cidades para atender à demanda 
dos moradores, em função do dinamismo econômico e demográfico da área; 

 A indústria amplia sua presença em Curionópolis e Eldorado dos Carajás, ao 
mesmo tempo em que mostra uma pequena diminuição relativa em Marabá e 
Parauapebas. De todas as maneiras, a grande importância do setor secundário nos 
dois últimos municípios se deve à exploração mineral no Complexo Carajás, que 
constitui o principal fator de dinamização da economia regional. 

O crescimento percentual do PIB por setores, entre 2000 e 2006, está apresentado na 
Tabela 136. Os dados mostram como o incremento do setor terciário, particularmente 
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em Marabá e Parauapebas, consegue superar o registrado pela indústria, diminuindo, 
em termos relativos, a participação deste último setor no PIB dos dois municípios 
citados. 

Tabela 136: Taxa de Crescimento do PIB por Setores (%) Área de Influência Direta - Plano de Expansão 
dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000 e 2006). 

Municípios Agropecuária Indústria Serviços 

Curionópolis -35,49 74,97 -2,93 

Eldorado dos Carajás -8,61 573,77 75,19 

Marabá 15,54 129,96 182,24 

Parauapebas -25,59 92,67 146,30 

Fonte: IPEADATA. 2009. 

Outra informação relevante se refere aos valores do PIB per capita dos quatro 
municípios componentes da AID (IBGE, 2007): 

 Curionópolis – R$ 4.636,00; 

 Eldorado dos Carajás – R$ 3.013,00; 

 Marabá – R$ 13.055,00; 

 Parauapebas – R$ 31.320,00. 

Esse dado mostra a importância econômica das atividades minerais para o PIB per 
capita dos municípios estudados, dada a grande distância entre Parauapebas (e Marabá 
enquanto pólo regional de comércio e serviços, embora com menos da metade do valor 
parauapebense) e os dois outros municípios. 

10.5.8.2 Atividade Econômica 

O último dado disponível (IBGE, Site Cidades) informa que existe, em 31/12/2007, um 
total de 68 estabelecimentos em Curionópolis (que ocupam 683 pessoas), 244 unidades 
em Eldorado dos Carajás (com 1.623 ocupados), 2.447 em Marabá (com 33.904 
trabalhadores) e 1.447 em Parauapebas (que têm 26.899 empregados). Deve-se 
esclarecer que tais dados se originam do Cadastro Central de Empresas, cujo 
preenchimento não é obrigatório sequer para os estabelecimentos registrados, o que 
mostra que tais estatísticas são parciais e limitadas. No entanto, são os dados oficiais 
com os quais o IBGE trabalha. 

Estatísticas analisadas no Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará, referentes 
a 2004, apresentam a distribuição dos estabelecimentos existentes na AID segundo os 
diferentes setores da economia (Tabela 137 e Tabela 138). Merece destaque a pequena 
quantidade de estabelecimentos da indústria extrativa (3) e da construção civil (45) em 
Paraupebas, a despeito do elevado número de empregados nesses setores.  

No caso da construção civil, por exemplo, cada estabelecimento de Paraupebas emprega 
uma média de 80 trabalhadores, enquanto em Marabá essa média é de 18 
trabalhadores.  
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Tabela 137: Número de Estabelecimentos por Setor de Atividade Econômica. Pará e Municípios da 
Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (31/12/2004). 

Pará e 
Municípios 

Agricultura, pecuária, 
silvicultura e pesca 

Indústrias 
extrativas 

Indústrias de 
transformação 

Eletricidade, 
gás e água 

Construção 
civil 

Pará 4.609 63 3.179 211 1.188 

Curionópolis 66 0 3 1 2 

Eldorado 
dos Carajás 21 0 7 0 0 

Marabá 238 6 142 5 45 

Paraupebas 56 3 41 1 45 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

 

Tabela 138: Número de Estabelecimentos por Setor de Atividade Econômica. Pará e Municípios da 
Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (31/12/2004). 

Pará e 
Municípios 

Comércio, 
alojamento, 
alimentação, 
transporte, 

comunicações 

Intermediação 
financeira, 
seguros, 

atividades 
imobiliárias 

Administração 
pública, defesa 
e seguridade 

social 

Educação, 
saúde e outros 

serviços 
Total 

Pará 17.158 3.343 387 4.185 34.323 

Curionópolis 15 1 1 3 92 

Eldorado dos 
Carajás 17 1 0 2 48 

Marabá 858 114 4 170 1.582 

Paraupebas 371 52 2 84 655 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

10.5.8.2.1 Caracterização da Atividade Econômica 

10.5.8.2.1.1 Agropecuária 

Ao se analisar a atividade agropecuária em determinado território, interessa conhecer 
como são utilizadas as terras. Uma primeira informação é saber, do total das terras 
voltadas às atividades primárias, quanto corresponde à agricultura, à pecuária e às 
florestas, tendo em vista que essas são as três principais formas de ocupação das terras 
rurais na AID. 

De acordo com dados do IBGE (Tabela 139), verifica-se que os cultivos agrícolas 
(lavouras permanentes, temporárias e forrageiras – lembrando que este último produto 
se destina à pecuária) têm baixa representatividade, pois em 2006 eles ocupam a 
seguinte área, em cada município da AID: 

 Curionópolis – o total das terras utilizadas pela agropecuária corresponde a 
123.500 ha, dos quais 1,2% são ocupados pela agricultura; 
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 Eldorado dos Carajás – tem em torno de 155.000 ha. ocupados pela agropecuária, 
dos quais cerca de 0,6% se voltam para a agricultura; 

 Marabá – aproximadamente 598.500 ha,  são utilizados pela agropecuária, ao passo 
que a agricultura corresponde a  3,8% dessa área; 

 Parauapebas – possui perto de 65.300 ha, voltados à agropecuária, dos quais a 
agricultura utiliza 11,1%.  

Como se pode ver, a utilização das terras pela agricultura é pouco representativa no 
conjunto dos municípios da AID. 

Em compensação, as áreas ocupadas por pastagens naturais, plantadas degradadas e 
plantadas em boas condições correspondem a: 

 78,8% do total das terras utilizadas pela agropecuária em Curionópolis; 

 81,5% em Eldorado dos Carajás; 

 72,6% em Marabá; 

 63,4% em Parauapebas. 

Fica, portanto, evidente o predomínio da pecuária sobre a agricultura, nos municípios 
que compõem a AID. 

Outro aspecto que se pode analisar é a presença de matas ou florestas naturais 
destinadas a preservação permanente ou reserva legal, a de matas ou florestas 
excluindo o tipo de ocupação anterior e com sistemas agroflorestais e a de florestas 
plantadas com essências florais, que correspondem a: 

 16,8% do total das terras da agropecuária em Curionópolis; 

 15,4% em Eldorado dos Carajás; 

 21,3% em Marabá; 

 20,4% em Parauapebas. 
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Tabela 139: Utilização das Terras por Município (Área Plantada em ha.) - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 

Municípios Lavoura 
Perm. 

Lavoura 
Temp. 

Forrag. 
P/ 

Corte 

Past. 
Natural 

Past. 
Plant. 

Degrad. 

Past. 
Plant. 
Boas 

Condições 

Matas ou 
Florestas 

(APP) 

Matas ou 
Florestas 
(ex. APP) 

Florestas 
Plant. 

Sist. 
Agroflor 

Tanq 
Aquic. 

Constr, 
Benfeit. 

e 
Camin. 

Terras 
Degrad. 

Terras 
Inaprov. 

Curionópolis 783 740 11 9.510 993 86.817 16.064 4.654 * * 106 2.761 - 204 

Eldorado 
dos Carajás 367 401 215 7.923 24.554 93.837 13.120 10.799 24 81 180 376 * 1.526 

Marabá 3.496 12.673 6.661 23.902 63.467 347.108 78.794 46.701 1.828 4.556 1.573 4.797 721 1.123 

Parauapebas 1.516 2.150 3.594 1.647 7.822 31.907 9.669 3.599 52 605 799 1.347 38 576 

Fonte: IBGE. Lavoura Permanente. 2006. Site www.ibge.gov.br/cidadesat/default2.php.Acessado em 17/11/2009 

* Dado não disponível 
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Outra questão que se mostra importante para conhecimento da realidade da região se 
refere à extração vegetal e à silvicultura (Tabela 140). Pode-se ver que em 2007 a 
exploração de madeira, tanto como carvão vegetal quanto como lenha ou madeira em 
tora, é de longe a principal forma de extração vegetal. A castanha do Pará também se 
faz presente, embora em quantidades muito menores que os produtos antes citados.   

Tabela 140: Extração Vegetal e Silvicultura por Município. Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2007). 

Municípios Castanha do Pará 
(Ton.) 

Carvão Vegetal 
(Ton.) Lenha (M³) Madeira em 

Tora (M³) 

Curionópolis 60 3.800 4.500 7.000 

Eldorado dos 
Carajás 120 23.050 8.500 4.500 

Marabá 35 50.400 28.000 33.000 

Parauapebas 10 15.100 8.500 15.000 

Fonte: IBGE. Extração Vegetal e Silvicultura. 2008.  

Site www.ibge.gov.br/cidadesat/default2.php.Acessado em 17/11/2009. 

Na Tabela 141 estão apresentados dados relativos às lavouras permanentes nos 
municípios da AID. A fruticultura ganha destaque, com a banana em um primeiro lugar 
distante das outras frutas (em tonelagem), como o coco-da-Bahia e o maracujá. O 
cultivo de mamão e pimenta do reino são diferenciais de Parauapebas.  

Tabela 141: Lavouras Permanentes por Município. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5 (2008). 

Municípios 

Banana 
em 

Cacho 
(Ton.) 

Cacau 
em 

Amêndoa 
(Ton.) 

Café 
em 

Grão 
(Ton.) 

Coco-
da-

Bahia 
(Mil 

Frutos) 

Mamão 
(Ton.) 

Mandioca 
(Ton.) 

Milho 
(Ton) 

Maracujá 
(Ton.) 

Pimenta 
do 

Reino 

Curionópolis 4.375 17 40 480 - 7 100 200 - 

Eldorado 
dos Carajás 10.375 170 - 240 - - - - - 

Marabá 10.375 110 112 1.190 - - - 30 - 

Parauapebas 18.750 68 165 640 2.600 - - 200 96 

Fonte: IBGE. Lavoura Permanente. 2008. Site www.ibge.gov.br/cidadesat/default2.php.Acessado em 
17/11/2009. 
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Procurou-se saber também a representatividade das lavouras temporárias em 2008 e 
quais eram seus principais produtos nos municípios da AID (Tabela 142). Realçou a 
produção de mandioca, com a maior tonelagem nos quatro territórios, mas com maior 
produção em Marabá e Parauapebas; de milho, com destaque de Eldorado dos Carajás 
e Marabá; e de arroz, também mais presente nas duas últimas localidades 
mencionadas. Somente em Parauapebas foi significativa a produção de abacaxi, 
melancia e tomate. 

Analisem-se agora os dados da atividade pecuária desenvolvida na AID, no mesmo ano 
(Tabela 143). É indiscutível o predomínio absoluto do rebanho bovino sobre os de outro 
tipo, que são inexpressivos.   

Tabela 142: Lavouras Temporárias por Município. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5 (2008). 

Municípios 
Abacaxi 

(Mil 
Frutos) 

Arroz 
em 

Casca  
(Ton.) 

Feijão 
em 

Grão 
(Ton.) 

Mandioca 
(Ton.) 

Melancia 
(Ton.) 

Milho 
em 
grão  

(Ton.) 

Tomate 
(Ton) 

Curionópolis - 350 57 9.000 - 1.600 - 

Eldorado dos 
Carajás - 3.960 49 25.200 - 5.830 - 

Marabá - 7.470 518 48.800 - 6.864 - 

Parauapebas 1.224 3.000 1.185 45.000 270 4.339 100 

Fonte: IBGE. Lavoura Temporária. 2008. Site www.ibge.gov.br/cidadesat/default2.php.Acessado em 
17/11/2009 

 

Tabela 143: Efetivos da Pecuária por Município e Número de Cabeças. Área de Influência Direta - 
Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2008). 

Municípios Bovinos Bubalinos Suinos Eqüinos Muares Asininos Caprinos Ovinos Aves 

Curionópolis 258.400 150 1.600 2.400 1.850 100 550 850 16.100 

Eldorado dos 
Carajás 265.000 10 5.600 3.700 1.150 220 630 4.500 68.400 

Marabá 430.300 1.100 8.600 3.850 3.150 450 1.350 4.700 75.000 

Parauapebas 129.500 - 4.100 2.250 1.750 30 400 1.450 47.600 

Fonte: IBGE. Pecuária. 2008. Site www.ibge.gov.br/cidadesat/default2.php.Acessado em 
17/11/2009 
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Quanto aos produtos da pecuária em 2008 (Tabela 144), o número de vacas 
ordenhadas e a baixa produtividade do rebanho (expressa no número de litros 
produzidos por vaca / dia) reforçam o fato, antes mencionado, de que a pecuária de 
leite é menos representativa do que a de corte na AID, sendo praticada em pequenas 
propriedades, com baixo nível tecnológico.  

O número de ovos de galinha produzidos coincide em Eldorado dos Carajás e Marabá, 
onde é mais elevado em comparação com os outros dois municípios. 

Tabela 144: Produtos da Pecuária, por Município. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5 (2008). 

Municípios Vacas 
Ordenhadas 

Média 
Litros/Vaca/Dia 

Ovos 

Curionópolis 18.100 1,23 16.000 

Eldorado dos Carajás 26.500 2,07 78.000 

Marabá 19.600 1,34 78.000 

Parauapebas 15.500 1,23 48.000 

Fonte: IBGE. Pecuária. 2008. Site www.ibge.gov.br/cidadesat/default2.php.Acessado em 
17/11/2009. 

Conforme entrevista realizada em Marabá em dezembro de 2009, o município possui 
gado nelore de boa qualidade. No entanto, o grande produtor reside fora da região, na 
qual permanece o pequeno produtor, que não dispõe de estrutura adequada para a 
produção. Os informantes realçaram que no município existem 66 assentamentos do 
INCRA, muitos dos quais em áreas degradadas pela pecuária extensiva e com 
dificuldades em se constituir como unidades produtivas. De acordo com os 
entrevistados, para isso contribui tanto a carência de recursos e de infra-estrutura 
física quanto de perfil dos próprios assentados, parte dos quais não tem tradição na 
produção rural. 

Em Parauapebas, a pecuária de corte é desenvolvida em propriedades de maior porte, 
que, em geral, em épocas anteriores se beneficiaram de programas governamentais de 
incentivos fiscais. Embora o rebanho municipal tenha apresentado um crescimento de 
232,71% entre 1996 e 2007 (IBGE), para processamento da carne existem só dois 
matadouros particulares. Como mais uma vez se observa, a agricultura ocupa um papel 
secundário, frente à bovinocultura.  

Conforme entrevistas realizadas na Secretaria Municipal de Produção Rural, as 
principais culturas comerciais são temporárias, com destaque para melancia, milho e 
mandioca, enquanto a permanente é pouco diversificada. Os principais fatores de 
produção são a terra e a mão-de-obra familiar. A irrigação mecanizada não é praticada.  

Como antes verificado, o extrativismo vegetal e a silvicultura não possuem importância 
relevante na economia local, em termos de geração de emprego e renda. Os informantes 
do setor apontaram que não se pratica a extração ou produção comercial voltada para 
uso medicinal, como o uso de raízes, cascas, essências e ervas medicinais. Na Feira do 
Produtor há apenas uma banca que vende esses produtos, mas provenientes de outros 
municípios e estados.  
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A Prefeitura Municipal disponibiliza 13 caminhões para o transporte da produção para 
a Feira do Produtor Rural, que representa um dos principais locais de comercialização. 
Quanto à Cooperativa Mista da Região de Carajás (COOPER), é uma entidade que 
beneficia e negocia a produção de frutas de vários municípios da região. 

De acordo com as entrevistas realizadas, as principais prioridades setoriais são 
melhorar a qualidade da produção e agregar valor aos produtos. Diante desse objetivo, 
a Secretaria Municipal de Produção Rural desenvolve projetos voltados para a garantia 
de renda aos produtores, bem como ações para assegurar outras fontes de renda ao 
município que não a mineração, por meio do incentivo ao desenvolvimento de novas 
cadeias produtivas.  

Os entrevistados da Secretaria Municipal de Produção Rural se referiram a oito projetos 
em andamento: 

 Programa Leite e Pasto, que visa a fortalecer a pecuária leiteira no âmbito da 
agricultura familiar, por meio da assistência técnica e da promoção de atividades de 
capacitação do produtor nas áreas de melhoramento genético do rebanho, manejo, 
nutrição e comercialização; 

 Programa de Produção de Açaí, realizado em parceria com a Vale, com vistas a 
recuperar as áreas degradadas pela pecuária e diversificar o portfólio produtivo do 
município. O programa prevê a recuperação de 70 ha e o beneficiamento de 32 
produtores, estando o início da colheita previsto para 2010. Nesse projeto, a 
Prefeitura oferece assistência técnica e acompanhamento financeiro, enquanto a 
Vale oferece insumos, mudas e transporte e a Cooperativa Mista dos Produtores 
Rurais da Região de Carajás (COOPER) é encarregada da gestão dos insumos e do 
transporte; 

 Programa Fruticultura Sustentável, em fase de implantação, tem como objetivo 
viabilizar a fruticultura na pequena propriedade rural;  

 Centro Tecnológico da Agricultura Familiar - CETAF, “vitrine tecnológica” para 
servir de modelo e facilitar a transferência de tecnologia de produção sustentável 
aos pequenos produtores. Encontra-se em fase de implantação o sistema de 
irrigação de milho, que contribui para viabilizar a produção na época de estiagem; 

 Programa Qualidade e Renda, conjunto de ações voltadas para a promoção de 
avanços na qualidade da produção rural. Compreendem diversos segmentos da 
cadeia agropecuária, tais como apoio ao transporte da safra da pequena 
propriedade à Feira do Produtor, verticalização e agregação de valor à produção e 
fiscalização e normatização de produtos e serviços. Dentro do programa, destaca-se 
o Projeto Casa de Farinha, que prevê a implantação de três unidades 
agroindustriais, a realização de plantio consorciado de mandioca, milho e feijão e o 
processamento de mandioca; 

 Programa Diversificar, para incentivo à criação de pequenos animais (cabras, 
abelhas, peixes), à implantação de sistemas produtivos para agricultura familiar e à 
introdução de tecnologias adaptadas à pequena propriedade. Foram desenvolvidas 
34 unidades de produção de caprinos e 24 unidades de produção de peixes com 
represa, atendendo a 30 famílias, em parceria com a Vale, que forneceu o trator, 
insumos e ração durante três meses. A COOPER fez a gestão financeira. As 
principais áreas beneficiadas com a piscicultura foram as regiões de Palmares II e 
de Rio Branco, esta última por possuir extensa área acidentada, difícil para 
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desenvolvimento da agricultura. Dentro do projeto de ovino-caprinocultura, os 
produtores recebem um reprodutor e quatro matrizes (ovelhas ou cabras), além de 
insumos para construção do aprisco e assistência técnica; 

 Programa de Mecanização Agrícola, iniciado em 2005, o objetivo é atender o 
pequeno produtor rural parauapebense com situação regular, a fim de melhorar 
sua produtividade e melhor inseri-lo no mercado local e regional. A Prefeitura 
concede o maquinário que, inicialmente, será usado nas propriedades com 
produção hortícola e de arroz, feijão, milho e mandioca e que tenham no máximo 
2,5 ha. O proprietário deve arcar com 10 litros de diesel para cada hora de 
utilização do trator, além de não poder usá-lo para formação de pastagens; 

 Feira do Produtor, com 313 produtores, entre os quais muitos freqüentam a feira 
somente alguns dias por ano. Encontra-se em processo o recadastramento dos 
produtores e feirantes, para diferenciá-los dos intermediários, que também se fazem 
presentes. 

Quanto a programas federais voltados para a agropecuária, foi mencionado somente o 
Programa Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF, realizado diretamente com as 
associações e produtores. Os entrevistados realçaram a necessidade de articulação das 
Secretarias locais com órgãos do governo federal e estadual, principalmente no que diz 
respeito ao principal problema agropecuário do município: as áreas de pastagens 
degradadas.  

Outras ações da Prefeitura, na agropecuária, compreendem a instalação de cerca de 
300 açudes para dessedentação animal e a realização de convênio com a Secretaria 
Estadual de Pesca, para instalação de um viveiro de peixes, laboratório e tanques para 
repovoamento da bacia do Rio Parauapebas. 

10.5.8.2.1.2 Indústria 

A AID é um território onde a indústria que mais movimenta a economia é a extrativa 
mineral. Seus desdobramentos se refletem em outros setores industriais, com destaque 
para a construção civil, principalmente em conseqüência da expansão dos 
equipamentos urbanos da área, em especial de Parauapebas e Marabá. No entanto, as 
demandas trazidas pela mineração ainda são pouco aproveitadas em termos do 
desenvolvimento das cadeias produtivas que lhe são afeitas, tendo em vista que grande 
parte dos produtos necessários, desde, por exemplo, máquinas e equipamentos até 
alimentos, vêm de lugares externos à AID e mesmo ao norte do país.   

O setor industrial de Marabá mostra como destaque as empresas produtoras de ferro 
gusa, bem como a existência de um frigorífico que abate até mil bois por dia. 
Associadas a essa atividade, há indústrias que curtem o couro.  

A instalação da nova siderúrgica da Vale às margens do Rio Tocantins, por seu porte, 
deverá mudar o perfil industrial do município, esperando-se a decorrente instalação de 
novas indústrias, a ela associadas. 

Outro ramo de atividade importante é a construção civil, com mais de 300 empresas, de 
todos os portes. 
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Em Parauapebas, como se sabe, atualmente o setor secundário é também o mais 
importante da economia, capitaneado pelas atividades do Complexo Minerador de 
Carajás.  

O município tem um distrito industrial (DI), com terreno de 226 hectares doado pela 
Prefeitura Municipal, e se localiza na PA-160 Km 24, a cerca de 15 km da sede urbana. 
Foi criado com o objetivo de abrigar diversos ramos de atividade, entre os quais 
moveleiro, serraria e marmoraria, com a conseqüente geração de novos empregos. 

Em setembro de 2009, o DI ainda não tinha sua infra-estrutura implantada, como 
sistemas de abastecimento de água e coleta de efluentes. As torres da linha de 
transmissão de energia elétrica já haviam sido instaladas. 

Apenas duas empresas já estavam em operação no DI: a Brasil Container e a Metso 
Mineral. Existiam algumas em instalação, entre as quais Ruberbrás, Impaconcretos, 
MCE e Vale. Segundo entrevista realizada na Prefeitura Municipal, outras 67 tinham 
área já definida e perto de 110 aguardavam a regularização do terreno. A posse do 
terreno se dá em regime de concessão, com duração de 20 anos, e, para gozar desse 
direito, as empresas devem estar instaladas no município há pelo menos seis meses. A 
Prefeitura pretende regularizar um terreno próximo ao distrito, a fim de captar 
indústrias não contempladas por ele, como a alimentícia. 

Estão sendo direcionados esforços para diversificação das atividades produtivas locais, 
com o objetivo de criar alternativas e oportunidades de geração de emprego e renda 
desvinculadas do setor minerador. Tais iniciativas vêm sendo motivadas principalmente 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e pela 
Agência de Desenvolvimento Social Integrado e Sustentado de Parauapebas (ADLISP), 
estando direcionadas para as áreas de movelaria e produção de jóias19. 

Com relação à produção de móveis, pretende-se implantar um pólo moveleiro, em 
terreno que já foi doado pela Prefeitura. Existem cerca de 70 indústrias do ramo em 
Parauapebas, empregando entre sete e oito funcionários cada20. Atualmente, os móveis 
produzidos não passam pela secagem da madeira, ocasionando problemas na estrutura 
e no acabamento, o que deverá ser solucionado com a implantação de sistema de 
secagem no novo pólo. 

De acordo com o SEBRAE, existe uma proposta de parceria com a Vale para 
disponibilizar matéria-prima para a atividade, por meio de doações mensais de madeira 
do estoque da empresa.  As atividades do ramo em Parauapebas irão se inserir em um 
projeto da entidade para o Estado, que objetiva a produção de móveis padronizados, 
com especialização dos municípios e regiões em partes do produto final. 

Além da movelaria, as atividades de ourivesaria e confecção de jóias também estão 
sendo incentivadas em Parauapebas, pois, de acordo com a ADLISP, existe mercado 
consumidor para tais produtos. 

Está sendo implantado também um pólo de gemas e jóias, cujo maquinário específico 
de lapidação foi adquirido com recursos do Ministério da Integração. A matéria-prima é 
                                            
19 De acordo  com a ADLISP, a opção por esses  setores  foi  realizada após  tentativas pouco  frutíferas de desenvolvimento das áreas de 
artesanato e confecção. 

20 Segundo o SEBRAE, nem todas as moveleiras do município estão regularizadas. 
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fornecida pela COOPERGEMA, cooperativa que atua em Alto Bonito, considerado um 
dos maiores garimpos de ametista do mundo. A ADLISP oferece cursos para desenvolver 
as habilidades de lapidação e a Prefeitura Municipal irá doar um terreno para 
instalação do pólo. O objetivo do Projeto Gemas e Jóias é a inclusão social. Pretende-se 
priorizar as características artesanais do processo, em detrimento da produção em larga 
escala.  

De acordo com entrevistados da Prefeitura, o maior desafio ao crescimento dos ramos 
joalheiro e moveleiro é a falta de mão-de-obra especializada em design, responsabilizado 
pelos entrevistados pelo baixo grau de agregação de valor aos produtos. 

Em Parauapebas há duas cozinhas industriais, instaladas por meio de convênio entre a 
Prefeitura Municipal e o Banco do Cidadão. Produzem de seis a sete mil refeições por 
mês, atendendo a duas empresas e à Delegacia de Polícia (com aproximadamente 50 
presos). 

Os estabelecimentos agroindustriais existentes são dois laticínios; uma indústria de 
polpa de frutas da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Parauapebas – 
COOPER; e dois matadouros, dos quais apenas um em funcionamento (o outro foi 
interditado pela Vigilância Sanitária). O leite produzido no município não supre os dois 
laticínios, pois parte dele é vendida em latões na cidade, a preços melhores que os 
pagos pela indústria.  

De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Parauapebas, a indústria têxtil 
não é expressiva, mas existe demanda para cerca de 10.000 uniformes por mês, que 
poderiam ser feitos em âmbito local, gerando novos empregos e deixando renda na 
localidade. 

10.5.8.2.1.3 Comércio e Serviços 

Os municípios da AID apresentam níveis diferentes de desenvolvimento do comércio e 
dos serviços que oferecem. Enquanto Marabá tem lojas de maior porte, muitas de 
cadeias nacionais, e serviços mais abrangentes e de atendimento regional, como os 
educacionais e de saúde, Parauapebas se encontra em um grau intermediário (pólo 
microrregional). Curionópolis e Eldorado dos Carajás respondem com serviços de nível 
primário, ou seja, que atendem às necessidades cotidianas e básicas de seus 
moradores. 

Além de fornecer bens e serviços de nível secundário, Marabá também intermedia as 
relações entre as localidades urbanas menores, sob sua influência imediata, e Belém. 
Não se pode esquecer o fato de que o principal pólo regional da AID se encontra muito 
vinculado à rede urbana do Maranhão, não só em virtude de sua posição lindeira, mas 
também em função da presença da Estrada de Ferro Carajás, que liga a Serra dos 
Carajás ao terminal marítimo da Ponta da Madeira, em São Luís, passando por Marabá. 

Segundo entrevista realizada na Associação Comercial e Industrial, o município possui 
cerca de 5.500 empresas em funcionamento, porém com alto nível de informalidade.  

Uma das preocupações manifestadas pelas lideranças locais se refere à capacitação de 
mão-de-obra. Nesse sentido, está em andamento a reestruturação do SENAI, com o 
investimento de R$ 5 milhões, e a esperada atuação do IFET. A atuação do SEBRAE, 
segundo os entrevistados, ainda é tímida, face às necessidades locais. Foi destacada, 
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também, a quase ausência de uma vocação associativista ou cooperativista em Marabá. 
Um indicador dessa fragilidade é o fato de que a Associação Comercial e Industrial tem 
somente 170 associados. 

No que diz respeito a Parauapebas, entrevistados da Associação Comercial e Industrial 
local informaram que o setor terciário tem-se desenvolvido, com abertura de novos 
negócios. No comércio, verifica-se a forte presença dos supermercados, das lojas de 
material de construção e de móveis, ainda que com alto nível de informalidade (o que, 
segundo entrevistados da Prefeitura, corresponde a 3.000 das cerca de 4.000 empresas 
estimadas de comércio e serviços existentes).   

O Complexo Minerador de Carajás é que movimenta as atividades de serviços, 
principalmente nos ramos de manutenção, limpeza, segurança e mecânica. Segundo 
entrevistados da Associação, de um total de 402 empresas a ela associadas em 2008, 
40,5% eram prestadoras de serviços e 54,5%, estabelecimentos comerciais. 

O ramo de hotelaria e alimentação (restaurantes, bares e outros) continua crescendo, 
em função da demanda gerada pelo turismo de negócios.  

As circunstâncias antes analisadas têm contribuído para reforçar a capacidade de 
polarização regional de Parauapebas, em detrimento de Marabá. Esse fato motivou, 
inclusive, a implantação de uma unidade regional do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC) em Parauapebas (que atenderá também a Marabá), com o objetivo 
de melhorar a qualificação do setor nas áreas de gestão e comércio, saúde e imagem 
pessoal, informática, turismo e hospitalidade, entre outros. 

10.5.8.3  Capacidade de Empreendedorismo Local 

O processo de crescimento da AID, em especial a partir dos anos 1980, mostra o 
predomínio de imigrantes, especialmente oriundos da região nordeste do Brasil. Em 
geral, as pessoas que aportam a esse território buscam e desenvolvem oportunidades de 
negócios nos mais diversos ramos de atividades. Em geral, costuma predominar o 
empreendedorismo oportunista informal, que vem movimentando e alavancando os 
setores comercial e de serviços nos municípios, em especial em Marabá e em 
Parauapebas. 

Atualmente, as atividades urbanas são focadas na cadeia da mineração, enquanto que, 
no campo, destaca-se a criação extensiva de gado para corte. Esse tipo de arranjo, ou 
seja, de populações imigrantes em busca de incremento econômico, sem vínculo com a 
localidade, empenhadas na exploração extensiva do gado, conduz a alterações 
marcantes no bioma local. Com efeito, a floresta amazônica, predominante no passado, 
cedeu espaço a pastagens, extinguindo muitos de seus recursos naturais. 

10.5.8.4  Atividades de Cooperativismo e Associativismo 

De modo geral, os quatro municípios da área apresentam numerosas entidades 
associativas, como antes mencionado. Embora pareça paradoxal, essa quantidade de 
entidades associativas existentes mostra mais uma postura individualista e 
personalista que capacidade associativa e cooperativa, na medida em que a dificuldade 
de compartilhar objetivos e projetos é que, muitas vezes, tem levado à criação de novas 
entidades. 
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Em Marabá, entrevistados do setor empresarial destacaram a quase ausência de uma 
vocação associativista ou cooperativista. Um indicador dessa fragilidade é o fato de que 
a Associação Comercial e Industrial tem somente 170 associados, enquanto o município 
conta com cerca de 5.500 empreendimentos. 

Os migrantes empreendedores que chegaram a Parauapebas, na busca de 
oportunidades, em geral eram portadores de um perfil mais individualista que 
associativo. Esse aspecto, embora pareça paradoxal, se expressa na quantidade de 
entidades associativas existentes na área, o que mostra mais uma postura 
individualista e personalista que capacidade associativa e cooperativa.  

Ademais, embora se tenha verificado a presença de numerosas entidades associativas 
no município (ver item referente a Organização Social deste Diagnóstico), com destaque 
para as associações de produtores rurais, foi enfatizado pelos entrevistados que muitas 
são apropriadas por suas lideranças, que as utilizam em benefício próprio. Assim, elas 
se tornam frágeis, devido ao baixo nível de participação de seus associados, e tendem a 
ter vida curta ou a não serem atuantes em prol da busca de seus objetivos declarados. 

10.5.8.5 Trabalho Informal 

Quanto a esse tema, os últimos dados disponíveis se referem a 2000. É importante 
ressaltar que, em Parauapebas e Marabá - espaços onde predomina o trabalho 
assalariado, característica de uma economia patronal – são observadas as relativamente 
menores proporções relativas de força de trabalho em situações informais (Tabela 145). 
No entanto, no conjunto das atividades locais, são comuns proporções superiores a 
90,0% de informalidade da ocupação. 

Na agropecuária, as proporções de informalidade são elevadas, resultado esperado 
tendo em vista que ela é característica do mundo rural, em especial devido ao trabalho 
familiar, e tende a ser mais acentuada em regiões de fronteira, que se encontram em 
estágios pioneiros e de acentuada exploração econômica, como a que se está 
analisando. Devem-se também destacar a singularidade de localidades em que há 
remanescentes de garimpos e atividades mal-definidas, estas últimas típicas do setor 
informal, como nos municípios da AID. 

Observa-se, ainda, a ausência de pessoas ocupadas informalmente nos serviços de 
utilidade pública (SIUP) em Curionópolis e em Eldorado dos Carajás, o que não ocorre 
nos outros dois municípios. 
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Tabela 145: Participação da População de 10 anos ou mais Ocupada Informalmente, por Setor de Atividade (%). Pará e Municípios - Área de Influência Direta - Plano 
de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Pará e 
Municípios Total 

A
gr

op
ec

uá
ri

a 
ex

pl
. F

lo
re

st
al

 

Indústria Serviços   

Ativ. Mal 
Defin. Total da 

Indústria Ind. Extrativa Ind. 
Transfor. SIUP Construção 

Civil 
Total de 
Serviços Comércio Serviços 

Pará 71,0 93,2 70,3 68,7 71,7 12,4 71,7 59,0 71,9 52,7 68,2 

Curionópolis 79,1 91,6 81,1 91,8 81,0 0,0 74,0 69,7 83,5 62,3 61,2 

Eldorado dos 
Carajás 86,8 93,4 94,3 0,0 95,5 0,0 96,8 74,2 89,1 64,3 33,1 

Marabá 67,4 94,0 71,0 48,4 68,9 10,5 81,8 57,6 65,2 53,4 64,5 

Parauapebas 58,6 94,8 36,5 3,8 57,9 8,0 43,5 58,8 68,3 54,1 66,0 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

 ( - ) não existem pessoas ocupadas. 
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10.5.8.6  Estrutura Ocupacional  

A situação demográfica de territórios selecionados é conhecida também por meio da 
análise dos níveis de ocupação, traduzidos em indicadores como População 
Economicamente Ativa – PEA e População Ocupada – POC.  

10.5.8.6.1 População Economicamente Ativa e População Ocupada 

De acordo com o IBGE, considera-se como PEA o conjunto dos moradores de 
determinado território com 10 anos ou mais de idade que exerceram trabalho, 
remunerado ou não, no ano anterior à data do Censo, trabalhando habitualmente 15 
horas ou mais por semana numa atividade econômica, e também as pessoas de 10 anos 
ou mais de idade que não trabalharam nos doze meses anteriores à data de referência 
do Censo, mas que nos últimos dois meses tomaram alguma providência para 
encontrar trabalho. A POC, por sua vez, é composta pelas pessoas que efetivamente 
trabalharam no ano anterior à data de referência do Censo. 

Os dados mais recentes disponíveis quanto ao tema se referem ao ano 2000. Esse fato 
torna relativa à importância de tais dados, sobretudo quando se trata da PEA e da POC 
por setores econômicos, tendo em vista as mudanças econômicas ocorridas na região 
na última década.  

A Tabela 146 e a Figura 82 mostram os dados gerais relativos à PEA e à POC nos 
municípios da AID, em 2000.  

Tabela 146: População Economicamente Ativa e População Ocupada. Área de Influência Direta. Plano 
de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Municípios PEA POC 

Curionópolis 14.328 5.888 

Eldorado dos Carajás 21.190 9.838 

Marabá 126.095 58.560 

Parauapebas 52.702 26.079 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 

Figura 82: População Economicamente Ativa e População Ocupada. Área de Influência Direta - Plano 
de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Por um lado, observa-se que, em todos os municípios sob análise, a PEA equivale a 71,0 
a 75,0% de sua população total. A POC, por outro lado, representa entre 41,0 e quase 
50,0% da PEA.  

Quanto à distribuição da PEA por situação de domicílio urbano e rural, está expressa 
na Tabela 147 e a Figura 83. 

Tabela 147: População Economicamente Ativa por Situação de Domicílio. Área de Influência Direta  
Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Municípios Urbana Rural 

Curionópolis 9.907 4.421 

Eldorado dos Carajás 10.475 10.715 

Marabá 101.808 24.287 

Parauapebas 43.822 8.880 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 

Figura 83: População Economicamente Ativa por Situação de Domicílio - Área de Influência Direta - 
Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Pode ver-se que os dados repetem aproximadamente a proporção da população total 
residente nas áreas urbanas e rurais, encontrando-se o menor percentual urbano da 
PEA em Eldorado dos Carajás (49,4%) e o mais elevado, em Parauapebas (83,14%).  

Situação similar acontece quando se analisam os dados segundo o sexo dos habitantes 
dos municípios (Tabela 148 e a Figura 84). Neste caso, embora com pequena diferença, 
o menor percentual corresponde à PEA masculina em Marabá (50,2%) e o mais elevado, 
à de Eldorado dos Carajás (53,8%). 

Tabela 148: População Economicamente Ativa por Sexo. Área de Influência Direta - Plano de Expansão 
dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Municípios Homens Mulheres 

Curionópolis 7.691 6.637 

Eldorado dos Carajás 11.408 9.782 

Marabá 63.331 62.764 

Parauapebas 26.653 26.049 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 

Figura 84: População Economicamente Ativa por Sexo. Área de Influência Direta - Plano de Expansão 
dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Outro indicador relevante para se conhecer a realidade econômica é o da população 
ocupada nos municípios estudados, por situação de domicílio (Tabela 149 e a Figura 
85). 

Tabela 149: População Ocupada por Situação de Domicílio. Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Municípios Urbana Rural 

Curionópolis 4.112 1.776 

Eldorado dos Carajás 4.726 5.112 

Marabá 47.289 11.271 

Parauapebas 21.313 4.766 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 

Figura 85: População Ocupada por Situação de Domicílio. Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Como se pode verificar, em todos os municípios, à exceção de Eldorado dos Carajás 
(48,0%), a POC é maior na área urbana que na rural. Em Parauapebas, corresponde a 
81,7% da população total, ao passo que em Marabá representa pouco mais de 80,0%. 
Esses índices respondem por elevados níveis de ocupação. 

Chama atenção a distribuição da POC por sexo (Tabela 150 e Figura 86). 

Tabela 150: População Ocupada por Sexo. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N (2000). 

Municípios Homens Mulheres 

Curionópolis 4.374 1.514 

Eldorado dos Carajás 7.884 1.954 

Marabá 40.478 18.083 

Parauapebas 17.245 8.834 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 

Figura 86: População Ocupada por Sexo. Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2000). 

A população masculina apresenta níveis de ocupação muito superiores à feminina em 
todos os municípios da AID: em Eldorado dos Carajás, os homens ocupados significam 
80,1% da POC, dado que corresponde a 74,3% em Curionópolis, 69,1% em Marabá e 
66,1% em Parauapebas.  

Há duas explicações plausíveis e complementares para o que foi observado. Por um 
lado, o fato de que as principais atividades desenvolvidas na área podem estar 
demandando maior quantidade de mão-de-obra masculina (mineração, construção civil 
e pecuária, embora esta última em pequena escala). Tal hipótese se vê reforçada 
quando se verifica que nos pólos regionais, onde o setor comércio e serviços é mais 
presente e absorve mão-de-obra feminina, a ocupação das mulheres é 
proporcionalmente maior. Por outro lado, o trabalho feminino, muitas vezes informal e 
submerso, pode não estar sendo expresso adequadamente pelos dados da POC. 

Novos dados do IBGE para 2008 permitem também analisar a distribuição das pessoas 
ocupadas na agropecuária por gênero, em cada município da AID. Vê-se que o número 
de mulheres corresponde a apenas 20,4% do de homens em Curionópólis (possível 
resquício da atividade garimpeira), ao passo que se aproxima de 36,5% em Eldorado, de 
32,8% em Marabá e de 35,0% em Parauapebas.   
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Tabela 151: Pessoas Ocupadas na Agropecuária, por Município e por Gênero, em 31/12/2008 (%) 
Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2008). 

Municípios Homens Mulheres 

Curionópolis 1.050 270 

Eldorado dos Carajás 4.722 2.707 

Marabá 7.303 3.573 

Parauapebas 2.195 1.178 

Fonte: IBGE. Pecuária. 2008. Site www.ibge.gov.br/cidadesat/default2.php.Acessado em 
17/11/2009. 

A Tabela 152 e a Figura 87 retratam a distribuição da POC pelos setores econômicos. 

Tabela 152: População Ocupada por Setores da Economia. Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Municípios Primário Secundário Terciário 

Curionópolis 2.017 712 3.159 

Eldorado dos Carajás 5.630 741 3.469 

Marabá 11.770 6.358 40.432 

Parauapebas 3.759 4.282 18.037 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 

Figura 87: População Ocupada por Setores da Economia. Área de Influência Direta. Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 
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Merecem destaque os seguintes aspectos: 

 O setor terciário desponta como o maior absorvedor da população ocupada em 
Curionópolis (53,6%), mas os índices são ainda mais elevados nos municípios 
pólos, onde o comércio e os serviços têm maior importância econômica: em 
Parauapebas, o setor responde por 69,2% da POC, percentual que corresponde a 
69,0% em Marabá; (Tabela 153) 

 Quanto a Eldorado dos Carajás, predomina o setor agropecuário, que ocupa 57,2% 
da POC do município, enquanto o terciário absorve 35,2% da POC. (Figura 88) 

A Tabela 153 e a Figura 88 retratam a distribuição da POC pelos setores econômicos. 

Tabela 153: População Ocupada por Setores da Economia. Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 

Municípios Primário Secundário Terciário 

Curionópolis 2.017 712 3.159 

Eldorado dos Carajás 5.630 741 3.469 

Marabá 11.770 6.358 40.432 

Parauapebas 3.759 4.282 18.037 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 
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Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 2000. 

Figura 88: População Ocupada por Setores da Economia. Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2000). 
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10.5.8.6.2 Condição de Ocupação 

Examinando-se a configuração do mercado de trabalho da AID em termos da posição 
ocupacional dos indivíduos (Tabela 154), verifica-se que os municípios de Marabá e 
Parauapebas mostram o mercado de trabalho fortemente influenciado pelos empregos 
assalariados gerados por relações entre a Vale e agentes econômicos locais, além do 
contingente de empregados dos próprios empreendimentos da companhia (inclusive os 
postos de trabalho terceirizados).  

O município de Parauapebas, como sabido, até o momento é sede do maior 
empreendimento de mineração na área e tem quase 70,0% de assalariados entre as 
pessoas ocupadas. O segundo destaque é para Marabá (63,2% de empregados), também 
sabidamente um centro urbano com grande peso relativo do terciário – setor que hoje 
predomina na geração de postos de trabalho. 

Tabela 154: Participação Relativa da População de 10 anos ou mais ocupada, por Posição na 
Ocupação. Pará e Municípios da Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos Minerários 

N4 e N5 (2000). 

Área geográfica 

Posição na ocupação no trabalho principal 

Total Empregados Conta 
própria 

Emprega-
dores 

Não 
remunerados (1) 

Produção para 
consumo 
próprio 

Pará 100,0 53,7 32,0 1,9 7,5 4,9 

Curionópolis 100,0 57,1 29,5 1,6 5,6 6,2 

Eldorado dos 
Carajás 100,0 47,5 23,1 1,8 8,7 19,0 

Marabá 100,0 63,2 25,2 3,1 3,5 4,7 

Paruapebas 100,0 68,6 19,1 3,0 3,9 5,4 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

(1) Refere-se a trabalhadores não remunerados por ajudar membros da família. 

10.5.8.6.3 Renda na Ocupação Principal e Outras 

Outro aspecto relevante é a distribuição da massa de rendimentos da população 
ocupada (Tabela 155). Segundo dados do IBGE para 2000, o Sudeste Paraense 
participava com 20,2% da massa salarial do estado, o que alcançava 29,4% em se 
tratando dos rendimentos do trabalho no meio rural. Marabá (com 3,3%) e Parauapebas 
(com 1,7%) respondiam pela quase totalidade da contribuição relativa. Note-se, 
ademais, que Marabá (o maior centro urbano da região e macro-pólo de atração) 
naturalmente tem maior importância relativa na formação dos rendimentos urbanos em 
comparação a Parauapebas – em que a participação na composição dos rendimentos do 
trabalho rural é relativamente mais expressiva. Deve-se lembrar que os dados contidos 
na Tabela anterior mostram tanto rendimentos gerados no mercado formal quanto 
informal de trabalho (trata-se de informações colhidas pelo IBGE a partir de pesquisa 
domiciliar). 
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Tabela 155: Participação Percentual da Massa de Rendimentos das Pessoas de 10 Anos ou Mais 
Ocupadas. Pará, Sudeste Paraense e Municípios da Área de Influência Direta - Plano de Expansão das 

Minas de N4 e N5 - 2000. 

Área geográfica Total Urbana Rural 

Pará 100,0 100,0 100,0 

Sudeste Paraense 20,2 18,2 29,4 

Curionópolis 0,2 0,2 0,3 

Eldorado dos Carajás 0,3 0,3 0,6 

Marabá 3,3 3,6 1,9 

Parauapebas 1,7 1,5 2,5 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

A Tabela 156 e a Tabela 157, por sua vez, se referem exclusivamente a rendimentos 
gerados no setor formal. São informações sobre a distribuição espacial da massa 
salarial no agregado das atividades econômicas e em cada grande setor, nos anos de 
2000 e 2003. 

O Sudeste paraense teria participação relativa de 9,3% na massa de rendimentos do 
trabalho no estado em 2000, aumentando para 12,7% em 2003. Verifica-se que todas 
as instâncias consideradas têm aumento de peso relativo no período, o que traduziria a 
queda da importância relativa do conjunto das outras mesorregiões do Pará. Marabá 
evoluiu de 1,6% para 2,2% e Parauapebas, de 2,0% para 2,1%, constituindo os 
destaques.  

Quanto à distribuição da massa salarial em cada setor de atividade, destaca-se o 
expressivo aumento da participação do Sudeste na composição dos rendimentos do 
trabalho na agropecuária paraense (que teria evoluído de 4,8%, em 2000, para 22,5%, 
em 2003). 

Ocorre que a agropecuária, que naturalmente tem uma folha salarial muito menor que 
a dos outros dois setores, apresentou, em três anos, um crescimento da massa setorial 
de salários muito maior que o verificado na indústria e no terciário. Como se trata de 
um período relativamente curto e grandes alterações podem ocorrer, a depender da 
confirmação de novos investimentos da Vale na região, é possível que tais proporções 
sofram alterações significativas nos próximos anos. 

Tabela 156: Massa Salarial Anual por Setor de Atividade* (%). Estado do Pará, Sudeste Paraense e 
Municípios da Área da Influência Direta - Plano de Expansão das Minas de N4 e N5 - 2000.  

Área geográfica Total Agropecuária Indústria Serviços 
Pará 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sudeste Paraense 9,32 4,81 24,19 4,54 
Curionópolis 0,01 - 0,01 0,01 
Eldorado dos Carajás 0,02 - 0,02 0,00 
Marabá 1.65 0,03 2,54 1,51 
Parauapebas 1,96 - 5,43 1,28 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

Nota do IBGE: "Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o carácter 
X". 
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Tabela 157: Massa Salarial Anual por Setor de Atividade* (%). Estado do Pará, Sudeste Paraense e 
Municípios da Área da Influência Direta - Plano de Expansão das Minas de N4 e N5 (2003). 

Área geográfica Total Agropecuária Indústria Serviços 
Pará 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sudeste Paraense 12,72 22,54 24,04 6,20 
Curionópolis 0,01 X 0,01 0,00 
Eldorado dos Carajás 0,05 X 0,02 0,01 
Marabá 2,23 0,17 2,99 2,07 
Parauapebas 2,06 0,11 1,54 1,43 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

Nota do IBGE: "Os dados com menos de 3 (três) informantes estão desidentificados com o carácter 
X". 

O aspecto distributivo, em termos de renda pessoal, constitui o elemento que 
complementa a caracterização do mercado de trabalho nas áreas da Vale, recorrendo-
se, para isso, às informações sistematizadas na Tabela 158. Sabe-se que a desigual 
distribuição da renda pessoal é uma característica recorrente do mercado de trabalho 
no Brasil, seja conforme uma visão global ou focando-se em mercados específicos – 
regional ou setorial -, guardadas algumas diferenças de grau entre regiões ou entre 
atividades. Tal configuração não foge à regra no caso agora sob análise, a se notar pelas 
informações disponíveis.  

No Pará e no Sudeste do Estado é muito expressiva a proporção de pessoas ocupadas 
que, em 2000, recebiam o equivalente a um máximo de dois salários mínimos por mês 
(em torno de 59,0%). No estrato de rendimentos acima de 20 salários mínimos, 
encontravam-se apenas 1,3% das pessoas ocupadas. 

No que se refere aos municípios, em Eldorado dos Carajás há uma grande proporção de 
pessoas sem rendimento, o que provavelmente reflete o maior peso relativo de 
atividades agrícolas ligadas a assentamentos rurais – o que também ajuda a explicar 
uma alta proporção de relações informais de trabalho, como visto anteriormente. A 
distribuição dos rendimentos do trabalho em Parauapebas apresentaria diferenças em 
relação ao padrão da região: menor proporção de pessoas na faixa de até dois salários 
mínimos, expressiva fração entre dois e três salários (13,6%) e maior proporção relativa 
no extremo superior, de mais de 20 salários mínimos – 2,4%. Poder-se-ia levantar 
alguma hipótese relativa à configuração da economia no município, tentando-se captar 
se a presença de assalariados da indústria teria algo a ver com possíveis 
particularidades do perfil de distribuição da renda do trabalho na localidade. Mas os 
dados aqui examinados são muito agregados para se avançar de modo mais 
aprofundado.  

Ademais, estimativas de coeficiente de Gini21 resultam em valores elevados para 
Parauapebas (0,674), acima do estimado para o Sudeste Paraense (0,628). De todo 
modo, pode-se admitir que o padrão socioeconômico observado numa área de fronteira, 
em plena expansão, e com um produto potencial elevado, reproduz uma matriz de 
desigualdade na qual o mercado de trabalho é, como prevalece no País como um todo, 
um espelho da desigual estrutura distributiva dos ativos e de oportunidades entre os 
diversos segmentos sociais.  

                                            
21  Medida  sintética  de  desigualdade  distributiva,  internacionalmente  adotada,  desenvolvida  pelo  estatístico  italiano  Conrado  Gini, 
publicado em 1912. Dados do IBGE, Censo 2000, elaborados para o Atlas do Desenvolvimento Humano. 
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Tabela 158: Distribuição Relativa do Rendimento Nominal Mensal da População de 10 anos ou mais de Idade Ocupada por Classe de Rendimento em Salários 
Mínimos. Pará, Sudeste Paraense e Municípios da Área da Influência Direta - Plano de Expansão das Minas de N4 e N5 (2000). 

Área 
geográfica 

Classes de rendimento nominal mensal de todos os trabalhos 

Total Até 1/2 
s.m. 

Mais de 
1/2 a s.m. 

Mais de 1 
a 2 s. m. 

Mais de 2 
a 3 s. m. 

Mais de 3 
a 5 s. m. 

Mais de 5 a 
10 s.m. 

Mais de 10 a 
15 s. m. 

Mais de 15 a 
20 s. m. 

Mais de 
20 s. m. 

Sem 
rendimento 

Pará 100,0 7,0 24,7 27,0 9,2 8,7 6,4 1,6 1,0 1,3 13,1 

Sudeste 
Paraense 100,0 5,5 24,5 29,2 10,0 9,4 6,4 1,5 0,9 1,3 11,2 

Curionópolis 100,0 9,1 27,0 29,8 8,5 5,8 5,2 1,2 0,1 0,5 12,9 

Eldorado 
dos Carajás 100,0 4,2 19,5 25,2 8,8 7,2 3,4 0,7 0,9 0,8 29,2 

Marabá 100,0 6,0 24,1 26,4 9,9 10,6 9,7 1,9 1,0 1,4 9,0 

Parauapebas 100,0 3,8 23,7 22,8 13,6 11,1 8,7 2,3 1,6 2,4 10,1 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 
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10.5.8.6.4 Distribuição da População Ocupada nos Setores da Economia 

Esta informação já está apresentada em item anterior, referente a Estrutura 
Ocupacional.  

10.5.8.6.4.1 Taxa de Desocupação  

A taxa de desocupação (TD) mede o percentual da PEA que está desempregada. O 
critério para uma pessoa ser classificada como desempregada é estar ativamente 
engajada na busca de trabalho. As taxas de desocupação da força de trabalho 
analisadas se referem a 2000, último ano para o qual o IBGE disponibilizou essas 
estatísticas. É fato conhecido que a taxa de desemprego feminina é sempre maior do 
que a masculina e os municípios analisados não fogem a esse padrão: de qualquer 
forma, as taxas femininas foram elevadas (Tabela 159). 

Tabela 159: Taxa de Desocupação por Gênero. Pará, Sudeste Paraense e Municípios da Área de 
Influência Direta (1991-2000). 

Municípios e áreas 
1991 2000 

Total Masculina Feminina Total Masculina Feminina 

Pará 6,2 5,1 9,4 11,7 8,4 19,9 

Sudeste Paraense 4,7 3,9 8,4 13,7 10,4 20,1 

Curionópolis 3,0 1,9 8,0 16,4 12,8 25,2 

Eldorado dos Carajás - - - 9,9 6,7 20,9 

Marabá 7,0 6,8 7,8 13,6 10,1 20,5 

Parauapebas 3,5 3,2 5,0 15,2 11,9 21 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

Taxa de desocupação = (PEA - POC) / PEA. 

( - ) não existem pessoas ocupadas. 

É interessante ressaltar que nem sempre uma alta taxa de desemprego é sintoma de 
estagnação econômica. Como o critério de desocupação é a procura ativa de trabalho, 
uma alta taxa de desemprego pode revelar uma intensificação da busca de trabalho em 
determinada área que, por estar recebendo ou por estar a receber novos 
empreendimentos e investimentos, atrai mão-de-obra local e dos municípios vizinhos. 
Esse paradoxo é comum em áreas submetidas a freqüentes e intensos processos 
migratórios, típicos de movimentos demográficos em áreas de fronteira, como é o caso 
da AID. Seu maior dinamismo, ao abrigar novos empreendimentos, atrairia força de 
trabalho de outros locais, aumentando a TD nos municípios-sede dos novos 
empreendimentos. 

Como a enumeração da desocupação foi subestimada em 1991, relativamente a 2000, e 
a força de trabalho foi superenumerada no mesmo ano, pode-se concluir que houve 
uma subestimativa da taxa de desemprego em 1991, o que conduz a uma 
superestimativa da variação da taxa de desemprego no período intercensitário. De fato, 
as variações na taxa de desemprego entre 1991 e 2000 são muito acentuadas, 
ensejando o entendimento de que houve um acentuado aumento da desocupação. 
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No entanto, parte desse aumento foi exacerbada em decorrência dos diferentes períodos 
de referência para a enumeração da desocupação, em 1991 e 2000. Deve-se concluir, 
portanto, que houve aumento na TD nos municípios da AID, mas essa elevação do 
desemprego no período intercensitário teria sido exagerada por causa dos diferentes 
conceitos aplicados em ambos os anos, com respeito à condição de atividade e à busca 
de trabalho. 

10.5.8.6.5 Trabalho Infantil 

Conforme padrão internacional estabelecido pela Organização Internacional do 
Trabalho - OIT, o conceito de trabalho infantil se refere a crianças na faixa etária de 5 a 
17 anos e envolve duas variações conceituais complementares: 

 “Crianças economicamente ativas” – aquelas engajadas em qualquer atividade 
econômica, vinculada ou não ao mercado, contra pagamento ou em base não 
remunerada, por poucas horas ou em tempo integral, ocasional ou em base regular, 
seja legal ou ilegal. São excluídas crianças em tarefas domésticas no próprio 
domicílio ou em tarefas similares desenvolvidas na escola como parte da 
capacitação pedagógica. Para ser considerada economicamente ativa, uma criança 
teria que ter trabalhado pelo menos uma hora em qualquer dia da semana de 
referência da pesquisa. Seria mais um conceito estatístico que um conceito legal; 

 “Trabalho infantil” - refere-se a um universo menos amplo que o anterior, excluindo 
crianças de 12 anos ou mais que estejam trabalhando algumas horas por semana 
em trabalho leve legalmente permitido e aquelas com 15 anos ou mais engajadas 
em trabalho que não seja considerado “arriscado”. O trabalho arriscado (hazardous 
work) seria qualquer ocupação que possa provocar efeitos adversos sobre a vida, a 
saúde física ou mental e o desenvolvimento moral da criança. Podem ser 
enquadradas nesta categoria ocupações que, mesmo não sendo consideradas 
arriscadas, envolvam tarefa excessiva (além da capacidade da criança), jornada 
excessiva ou ambiente de insalubridade – condições ambientais adversas. A lista de 
ocupações dessa natureza deve, de acordo com a OIT, ser estabelecida por cada 
país por meio de consultas tripartite (empregados, empregadores e governo). 

O padrão estabelecido pela OIT se refere a um universo amplo, em termos de intervalo 
de idade e de atividades ocupacionais. No Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do 
Pará (2006), as estatísticas examinadas compreendem um universo etário menos 
amplo, já que no Censo Demográfico a população economicamente ativa tem como 
patamar inferior a idade de 10 anos, sendo o trabalho infantil pesquisado a partir dessa 
idade. 

Informações do Ministério do Trabalho e Emprego, segundo levantamento feito em 2004 
e que permitem identificar ocorrências de trabalho infantil em determinadas atividades 
econômicas nos municípios da AID, trazem uma marcante evidência: cultura de 
mandioca, extração vegetal, madeireiras e serrarias acusam ocorrência de trabalho 
infantil em todos os municípios da área, sugerindo que tais atividades constituem focos 
importantes do fenômeno na região. O comércio ambulante seria outro trabalho infantil 
também comum. Contudo, podem ser evidenciadas diferenças entre essas ocorrências, 
de acordo com as seguintes categorias: 
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 O trabalho infantil na cultura de mandioca pode ser associado ao trabalho familiar 
na pequena agricultura, de natureza campesina, embora a possibilidade de 
ocorrência em estabelecimentos de natureza patronal não possa ser descartada; 

 No caso do comércio ambulante, em que a relação social é o trabalho autônomo, o 
trabalho infantil pode ser recurso da própria criança e das famílias para aumento 
da renda familiar, embora alguma ligação com a economia empresarial possa se 
estabelecer – pois é comum no setor informal essa forma de comércio servir de 
ampliação da rede de comercialização de empresas formais (para venda de 
componentes de celulares, por exemplo, algo freqüente nos grandes centros 
urbanos); 

 Nas outras atividades destacadas, o trabalho infantil estaria associado a relações 
patronais, assalariadas ou não, mas envolvendo uma relação social de contratos 
informais de trabalho, de natureza ilegal, com empresas legalizadas ou não. Tais 
considerações são feitas apenas para chamar a atenção a respeito de formas de 
enfrentamento do problema. No caso da agricultura e do setor informal, o processo 
de combate tende a ser mais difuso, enquanto no segmento empresarial uma 
eficiente sistemática de fiscalização pode trazer bons resultados, com menor 
recurso de tempo. 

A Tabela 160 traz informações sobre as crianças que trabalham e o total de crianças, 
em cada faixa etária nos municípios analisados, entre 1991 e 2000. Das estatísticas 
apresentadas não foram excluídos os números correspondentes às crianças que 
trabalham nos termos da legislação (por exemplo, como aprendizes). Portanto, 
rigorosamente não se pode ler as proporções como expressão exata do trabalho infantil.  

Entretanto, devido à alta taxa de informalidade e ao leque de atividades típicas da área 
para as quais há registro oficial da ocorrência de trabalho infantil, as estatísticas 
examinadas podem ser consideradas uma proxy da ocorrência do fenômeno na AID. 

Percebe-se que é expressiva a proporção de crianças que trabalham – em particular as 
da faixa etária de 15 a 17 anos (cerca de um quarto dos adolescentes, no Estado como 
um todo). No Sudeste Paraense e nos municípios da AID, as proporções para essa faixa 
etária se aproximam de um terço. Na faixa etária de 10 a 14 anos, os percentuais se 
aproximam de 9,0% no estado. Em termos dos municípios, destaca-se Curionópolis, 
que revela expressiva redução das proporções nos dois grupos etários. Como antes 
observado, a cidade sofreu um esvaziamento da exploração aurífera, trazendo redução 
do contingente de pessoas voltadas para essa atividade, o que incluiria a porção de 
trabalho infantil utilizado como apoio na exploração dos garimpos de aluvião.  
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Tabela 160: Número e Percentual de crianças que possuem alguma Ocupação, por Faixa Etária. Pará, 
Sudeste Paraense e Municípios da Área de Influência Direta. Plano de expansão dos Corpos Minerários 

de N4 e N5 (1991 – 2000). 

Descrição 

1991 2000 

No. de crianças 
ocupadas 

% de crianças 
ocupadas 

No. de crianças 
ocupadas 

% de crianças 
ocupadas 

10 a 14 
anos 

15 a 
17anos 

10 a 14 
anos 

15 a 17 
anos 

10 a 14 
anos 

15 a 17 
anos 

10 a 14 
anos 

15 a 17 
anos 

Pará 44.326 87.054 6,6 24,8 66.474 113.138 8,8 25,2 

Sudeste 
Paraense 10.084 19.990 8,4 32,6 12.267 27.115 8,1 30,7 

Curionópolis 861 1.133 17,8 47,7 197 397 7,9 28,8 

Eldorado dos 
Carajás - - - - 574 830 13,9 40,4 

Marabá 923 2.715 5,5 31,7 1.572 3.576 7,4 28,3 

Parauapebas 480 1.001 7,1 28,7 586 1.624 6,7 32,7 

Fonte: Diagonal Urbana. Diagnóstico da Socioeconomia do Sudeste do Pará. 2006. 

Nota: o Censo 2000 não permite observar se pessoas com menos de 10 anos estão trabalhando. 

Em suma, a ocorrência de trabalho infantil parece ser expressiva na AID, o que não 
surpreende por se tratar de fronteira em expansão e de ambiente socioeconômico em 
que a agropecuária tem importância econômica, junto com a extração de recursos 
minerais. Emobra o País tenha avançado em políticas sociais na última década, por 
exemplo, com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI - os dados 
sugerem que ele ainda é expressivo, tanto no Sudeste do Pará quanto na AID. 

10.5.8.6.6 Trabalho Clandestino /Escravo 

Não foram obtidas informações de fontes secundárias sobre este tema para as áreas de 
estudo. 

10.5.8.7 Finanças Públicas Municipais 

Ao se analisar a situação de um município, deve-se buscar conhecer sua sanidade 
financeira, expressa no balanço entre receitas e despesas. A Tabela 161 apresenta as 
receitas públicas dos quatro municípios da AID em 2006, expressas em Reais, enquanto 
a Tabela 162 e a Figura 89 mostram a participação percentual de cada item da receita 
na receita total. 

Tabela 161: Receitas Públicas (R$). Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2006). 

Especificação Curionópolis Eldorado dos 
Carajás Marabá Parauapebas 

1. IPTU 450,87 10.325,02 1.321.617,16 95.364,54 

2. IRRF 133.962,45 95.402,01 1.890.828,54 3.446.834,18 

3. ITBI 44.605,80 5.084,26 236.138,57 99.456,69 

4. ISSQN 512.991,48 83.784,14 15.631.099,41 47.579.790,14 
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Especificação Curionópolis Eldorado dos 
Carajás Marabá Parauapebas 

5. Taxas 18.636,10 17.557,56 1.263.609,87 766.062,31 

6. Outras Receitas 257.131,63 340.207,21 16.930.766,73 5.209.135,11 

Total das Receitas Próprias 967.778,33 552.360,20 37.274.060,28 57.196.642,97 

7. Transferências da União 7.151.752,34 12.167.896,44 60.590.686,37 82.882.615,30 

7.1 Cota-parte FPM 5.218.869,21 8.166.110,64 34.567.175,38 12.704.275,51 

7.2 Compensações 
Financeiras 114.603,53 382.732,55 602.489,65 49.764.206,96 

7.4 Repasses de Recursos do 
FNAS 1.043.485,77 2.483.029,95 11.322.235,74 6.860.192,06 

7.4 Repasses de Recursos do 
SUS 85.523,00 240.212,86 699.519,18 730.243,32 

7.4 Repasses de Recursos do 
FNDE 315.462,52 806.657,30 5.820.489,95 3.134.679,96 

7.5 Transferências de 
Convênios 68.000,00 0,00 3.704.983,41 216.600,00 

7.6 Outras Transferências da 
União 305.808,31 89.153,14 3.873.793,06 9.472.417,49 

8. Transferências do Estado 2.807.295,86 3.461.996,36 45.331.585,72 82.844.177,96 

8.1 Cota-parte ICMS 1.997.027,19 2.629.800,28 38.548.832,26 78.709.648,37 

8.2 Cota-parte IPVA 69.367,87 66.343,38 3.191.693,00 1.246.935,99 

8.3 Cota-parte IPI Exportação 66.263,98 88.453,69 1.272.409,50 2.637.303,60 

8.4 Outras Transferências do 
Estado 674.636,82 677.399,01 2.318.650,96 250.290,00 

9. Transferências 
Multigovernamentais 
(FUNDEF) 

2.033.782,05 6.303.796,27 33.706.089,40 15.226.877,75 

10. Outras Transferências 0,00 0,00 0,00 90.000,00 

Total das Receitas de 
Transferências 11.992.830,25 21.933.689,07 139.628.361,49 181.043.671,01 

RECEITA TOTAL (Próprias + 
Transferências) 12.960.608,58 22.486.049,27 176.902.421,77 238.240.313,98 

Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis 
dos Municípios. 2006. 

Nota:Taxas = Taxa de Poder de Polícia, Taxa de Prestação de Serviços; 
Outras Receitas Próprias = Receita de Contribuições, Receita Patrimonial, Receita de Serviços, 

Multas e Juros de Mora, Indenizações e Restituições, Receita da Dívida Ativa, Receitas Diversas, 
Alienação de Bens; 

Outras transferências da União = Cota ITR (Imposto Territorial Rural), Cota IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras) Ouro, LC 87_96 ICMS, Demais Transferências da União; 

Outras transferências do Estado = Cota CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), 
Transferências do Fundo de Saúde, Transferências de Convênios dos Estados e Distrito Federal, 

Transferências de Capital de Convênios; 
Outras transferências = Transferências de Convênios de Instituições Privadas; 

FNAS = Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; 
FNDE = Nacional do Desenvolvimento da Educação. 
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Tabela 162: Participação na receita total (%) - Área de Influência Direta - Plano de expansão dos 
corpos minerários N4 e N5 (2006) 

Especificação Curionópolis Eldorado 
dos Carajás Marabá Parauapebas 

1. IPTU 0,0 0,0 0,7 0,0 

2. IRRF 1,0 0,4 1,1 1,4 

3. ITBI 0,3 0,0 0,1 0,0 

4. ISSQN 4,0 0,4 8,8 20,0 

5. Taxas 0,1 0,1 0,7 0,3 

6. Outras Receitas 2,0 1,5 9,6 2,2 

Total das Receitas Próprias 7,5 2,5 21,1 24,0 

7. Transferências da União 55,2 54,1 34,3 34,8 

7.1 Cota-parte FPM 40,3 36,3 19,5 5,3 

7.2 Compensações Financeiras 0,9 1,7 0,3 20,9 

7.4 Repasses de Recursos do 
FNAS 8,1 11,0 6,4 2,9 

7.4 Repasses de Recursos do 
SUS 0,7 1,1 0,4 0,3 

7.4 Repasses de Recursos do 
FNDE 2,4 3,6 3,3 1,3 

7.5 Transferências de 
Convênios 0,5 0,0 2,1 0,1 

7.6 Outras Transferências da 
União 2,4 0,4 2,2 4,0 

8. Transferências do Estado 21,7 15,4 25,6 34,8 

8.1 Cota-parte ICMS 15,4 11,7 21,8 33,0 

8.2 Cota-parte IPVA 0,5 0,3 1,8 0,5 

8.3 Cota-parte IPI Exportação 0,5 0,4 0,7 1,1 

8.4 Outras Transferências do 
Estado 5,2 3,0 1,3 0,1 

9. Transferências 
Multigovernamentais (FUNDEF) 15,7 28,0 19,1 6,4 

10. Outras Transferências 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total das Receitas de 
Transferências 92,5 97,5 78,9 76,0 

RECEITA TOTAL (Próprias + 
Transferências) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis 
dos Municípios. 2006. 
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Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis 

dos Municípios. 2006. 

Figura 89: Participação das Receitas Próprias e de Transferências na Receita total (%) - Área de 
Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 

 

Importa realçar que: 

 A receita total de Parauapebas ultrapassa em muito a das outras localidades: 
corresponde a 1,3 vezes a do pólo regional, Marabá, 10,5 vezes a de Eldorado dos 
Carajás e 18,3 vezes a de Curionópolis; 

 Como ocorre na maioria dos municípios brasileiros, a receita própria dos 
municípios em estudo ainda é baixa: a arrecadação por meio do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Urbana - IPTU, o Imposto de Transmissão de Bens 
Intervivos – ITBI e as Taxas e Contribuições de Melhorias, por exemplo, são fontes 
pouco expressivas de recursos e que têm potencial para crescer. No conjunto, 
destaca-se o ISSQN de Parauapebas, que responde por 83,1% do total das receitas 
próprias, seguido de longe pelo correspondente a Marabá (41,9%), o que aponta 
para a importância dos impostos gerados pelos prestadores de serviços na 
mineração;  

 A relevância das transferências das outras esferas de governo para os municípios 
transparece claramente quando se verifica que correspondem a 97,5% da receita 
total de Eldorado dos Carajás, 92,5% da de Curionópolis, 78,9% em Marabá e 
76,0% em Parauapebas. 

As despesas públicas dos mesmos municípios aparecem na Tabela 163, bem como na 
Tabela 164,nas Figura 90 a Figura 93.  
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Tabela 163: Despesas Públicas (R$) - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2006) 

Especificação Curionópolis Eldorado dos 
Carajás Marabá Parauapebas 

Pessoal e Encargos Sociais 3.394.028,38 9.358.368,92 74.338.860,87 73.266.121,72 

Material de Consumo 3.047.186,86 4.883.356,62 17.975.319,89 20.218.347,39 

Outros Serviços de Terceiros 
(pessoa física e jurídica) 3.895.729,98 6.495.627,56 35.042.730,81 51.224.631,74 

Investimentos - Obras e 
Instalações 1.222.028,97 579.497,59 20.019.475,79 48.045.119,56 

Outros investimentos 300.507,42 1.032.990,25 3.013.115,72 5.422.102,36 

Outras Despesas 436.619,52 775.533,41 9.335.556,36 15.759.830,24 

TOTAL 12.296.101,13 23.125.374,35 159.725.059,40 213.936.153,00 

Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis 
dos Municípios. 2006. 

Nota: Pessoal e Encargos Sociais = Aposentadorias e Reformas, Pensões, Contratos por tempo 
determinado, Salário-Família, Vencimentos Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras despesas 
variáveis PC, Sentenças Judiciais, Despesas de exercícios anteriores, Indenizações trabalhistas; 

Outros investimentos = Equipamentos e material permanente, Material de consumo, Aquisição de 
imóveis, Despesas de exercícios anteriores;  

Outras Despesas = Amortização da dívida, Juros e Encargos Dívida, Transferências à União, 
Transferências a Estados e Distrito Federal, Transferências a Instituições Privadas Sem Fins 
Lucrativos, Contrato por Tempo Determinado, Outros Benefícios Assistenciais, Diárias Civil, 

Premiações diversas, Material de Distribuição Gratuita, Passagens e Despesas com Locomoção, 
Serviços de Consultoria, Locação de mão-de-obra, Obrigações Tributárias e Contribuições, Outros 

Auxílios Financeiros Pessoa Física, Sentenças judiciais, Despesas de Exercícios Anteriores, 
Indenizações e Restituições. 

 

Tabela 164: Participação na Despesa Total (%) - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos 
Corpos Minerários N4 e N5 (2006) 

Especificação Curionópolis Eldorado dos 
Carajás Marabá Parauapebas 

Pessoal e Encargos 
Sociais 27,6 40,5 46,5 34,2 

Material de Consumo 24,8 21,1 11,3 9,5 

Outros Serviços de 
Terceiros (pessoa 
física e jurídica) 

31,7 28,1 21,9 23,9 

Investimentos - Obras 
e Instalações 9,9 2,5 12,5 22,5 

Outros investimentos 2,4 4,5 1,9 2,5 

Outras Despesas 3,6 3,4 5,8 7,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis 
dos Municípios. 2006. 
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Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis 

dos Municípios. 2006. 

Figura 90: Participação na Despesa Total (%). Curionópolis. Área de Influência Direta - Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 
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Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis 

dos Municípios. 2006. 

Figura 91: Participação na Despesa Total (%). Eldorado dos Carajás. Área de influência direta - Plano 
de Expansão dos corpos Minerários N4 e N5 (2006). 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
382 

46,5%

11,3%

21,9%

12,5%

1,9%
5,8%

Pessoal e Encargos Sociais

Material de Consumo

Outros Serviços de Terceiros
(pessoa física e jurídica)
Investimentos - Obras e
Instalações
Outros investimentos

Outras Despesas

 

Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis 
dos Municípios. 2006. 

Figura 92: Participação na Despesa Total (%). Marabá. Área de Influência Direta - Plano de Expansão 
dos Corpos Minerários N4 e N5 (2006). 
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Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis 

dos Municípios. 2006. 

Figura 93: Participação na Despesa total (%). Parauapebas. Área de Influência Direta. Plano de 
Expansão dos Corpos Minerários N4 e N5  (2006). 
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Que informações principais se extraem desses dados? 

 Que somente em Curionópolis a rubrica Pessoal e Encargos Sociais não foi a mais 
significativa, apresentando-se mais elevada a de Outros Serviços de Terceiros; 

 Parauapebas, e em seguida Marabá, são os municípios que têm maiores despesas 
com investimentos em obras e instalações, talvez pela maior pressão de demanda 
sobre a infra-estrutura urbana, devido ao ritmo de crescimento de sua população 
(lembrar que a taxa média de crescimento anual da população de Parauapebas é de 
9,29 ao ano, entre 2000 e 2007); 

 Verifica-se também que as despesas com material de consumo dos dois municípios 
de menor porte são altas e correspondem a mais do dobro, em termos relativos, das 
de Marabá e Parauapebas.  

As conclusões finais sobre a sanidade financeira das quatro localidades da AID podem 
ser extraídas da Tabela 165 e da Figura 94. 

Verifica-se que, enquanto os dois municípios pólos são superavitários em 2006 (o 
superávit de Parauapebas corresponde a quase 10,0% da receita total), os dois de 
menor porte são deficitários. 

Tabela 165: Déficit e superávit (R$) - Área de Influência Direta - Plano de Expansão dos Corpos 
Minerários N4 e N5 (2006) 

Especificação Curionópolis Eldorado dos Carajás Marabá Parauapebas 

Receita Disponível 11.862.245,58 20.847.015,09 165.596.099,71 223.831.336,34 

Despesa Total 12.296.101,13 23.125.374,35 159.725.059,40 213.936.153,00 

Superávit ou Déficit -433.855,55 -2.278.359,26 5.871.040,27 9.895.183,33 

Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis 
dos Municípios. 2006. 
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Fonte: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional. Finanças do Brasil – Dados Contábeis 

dos Municípios. 2006. 

Figura 94: Déficit e Superávit. Área de Influência Direta. Plano de Expansão dos Corpos Minerários N4 
e N5 (2006). 

10.5.9 RELAÇÕES DE DEPENDÊNCIA DA POPULAÇÃO COM OS RECURSOS 
AMBIENTAIS 

A área de influência do Plano de Expansão das Minas N4 e N5 é composta por quatro 
paisagens diferenciadas, determinantes das possibilidades e potencialidades de 
eventuais práticas extrativistas, bem como de formas de uso da água e do solo: os 
núcleos urbanos (nos quais se tem a maior parte da população), as áreas rurais (onde 
acontecem as atividades agropecuárias), a Floresta Nacional de Carajás (com permissão 
exclusiva para atividades sustentáveis); e a reserva indígena Xikrin do Cateté.  

Como analisado ao longo deste Diagnóstico, as atividades desenvolvidas na região pelos 
seres humanos promoveram alterações e modificaram para sempre a paisagem natural, 
tanto no espaço urbano quanto rural. Essas mudanças inviabilizaram a disponibilidade 
de determinados recursos, tendo em vista, por exemplo, a destruição de matas e 
florestas e sua transformação em pastagens ou em equipamentos urbanos, rodovias, 
hidrelétricas e demais benfeitorias. 

Outra questão a ser lembrada é que a região foi palco de intensos fluxos migratórios, 
com predominínio de migrantes especialmente oriundos do nordeste do Brasil.  

Para se ter idéia do que tais fluxos representaram tem-se, por exemplo, o fato de que 
Parauapebas nasceu em decorrência deles e sua população se multiplicou por dez 
vezes, entre 1981 e 2004.  
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As atividades da Vale muito contribuíram para a alteração do modelo de ocupação do 
solo, pois houve um deslocamento do eixo de atração populacional do meio rural para o 
urbano. Os planos da empresa e a própria dinâmica demográfica tendem a 
retroalimentar esse processo.  

Na atualidade, as atividades urbanas se voltam para o atendimento à mineração, 
enquanto que, no campo, destaca-se a criação extensiva de gado de corte, atividade à 
qual se soma a pecuária leiteira e a agricultura de subsistência. Esse tipo de arranjo, 
ou seja, de populações migrantes em busca de vantagens econômicas, sem vínculo com 
o lugar onde se instalam, conduz a questões marcantes sobre o bioma local, com a 
decorrente extinção de vários de seus recursos naturais.  

Conforme as características próprias da área em estudo, as possíveis formas de 
dependência ambiental estariam associadas a três tipos de elementos principais: (i) 
usos da terra, entendendo o espaço enquanto recurso natural; (ii) usos da água; (iii) 
extrativismo - vegetal, mineral e animal. A sinergia dessas três categorias permite 
congregar os elementos constituintes da realidade da área.  

Como já comentado, quanto ao uso do solo, na zona rural da AID o processo caminhou 
no sentido do desmatamento, seguido da formação de pasto. Ademais, numerosos 
agropecuaristas não têm documentação definitiva da posse da terra: possuem título 
provisório, contrato de compra e venda ou posse sem documento e sem título. Essa 
situação aporta dois aspectos relevantes: os fracos vínculos entre população e território 
ocupado e o fato da chegada relativamente recente de parte dessas pessoas. Em 
Parauapebas, o cenário não é diferente. Não há dados oficiais consolidados, mas 
entrevistados locais apontaram para a falta de regulação no uso do solo como 
característica comum. Antes densa, hoje a vegetação natural se resume aos limites da 
FLONA.  

A tecnologia no trato do rebanho bovino, predominante na região, é limitada e as 
pastagens não recebem nenhum tipo de tratamento, ambos aspectos que geram 
resultados negativos tanto sobre o meio ambiente quanto sobre a produção. Em 
decorrência, a expansão das áreas de pasto é inviável, por questões legais e pelo 
esgotamento do território, e a única forma viável de maximização econômica da parte 
rural da AID teria que passar pelo emprego de novas tecnologias, voltadas para o 
adequado manejo das pastagens e dos rebanhos.  

Por sua vez, como se viu nos dados antes analisados, as lavouras permanentes ocupam 
áreas pouco expressivas. Esse conjunto de características reafirma o baixo padrão de 
vínculos das pessoas com a área, ou seja, não se verificam condicionantes que enlacem 
indivíduos e paisagem local, em termos culturais. Nos últimos anos, a área rural mostra 
uma perda considerável no número de habitantes. Tem-se, portanto, um cenário futuro 
de estagnação da produção pecuária, enquanto algumas propriedades praticam a 
agricultura, porém, com enfoque na subsistência. O excedente do que produzem, 
segundo informantes das Secretarias Municipais de Agricultura, não é suficiente para o 
abastecimento dos núcleos urbanos.  

As ligações entre a produção agrícola e o mercado consumidor da área tendem a se 
intensificar com a expansão do chamado “Anel Verde”, um cinturão de produção de 
hortifrutigranjeiros situado no entorno dos dois principais núcleos urbanos, voltado ao 
abastecimento da população local. Os sindicatos e as cooperativas rurais, como se viu 
antes, são pouco numerosos e politicamente pouco expressivos. No que se refere às 
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associações de produtores, embora numerosas, mostram mais falta de articulação e 
individualismo que um perfil associativo e cooperativista. 

Quanto à expansão das atividades minerárias da região, continuam exercendo a atração 
de população, em duas direções. Por um lado, existe uma parcela significativa de 
migrantes capacitados, que conseguem ser absorvidos em empregos na Vale ou nas 
empresas que lhe prestam serviços. Por outro, e em decorrência do primeiro fator, o 
setor de comércio e serviços também se desenvolveu e abriu vagas para outros 
indivíduos, em geral menos qualificados.  

A chegada de novos moradores à localidade impulsiona o mercado imobiliário, que se 
desempenha ativamente. Dada a carência de imóveis e demais edificações, alguns 
bairros residenciais se expandiram rumo ao entorno rural das cidades, impulsionados 
pelos loteamentos.  

Analisem-se agora os usos da água: são voltados basicamente para a dessedentação 
humana e animal. Há diferenças marcantes entre a apropriação dos recursos em meio 
urbano ou rural e, do mesmo modo, sua distribuição varia em função das tipologias de 
uso e ocupação do solo.  

Na AID, a construção dos poços rasos (ou Amazonas), que captam água a menos de 
dois metros de profundidade, ou a captação direta em cursos de água, são as práticas 
mais comuns. A água captada, tanto para animais quanto para seres humanos, é 
manejada de acordo com as possibilidades: próximo a nascentes, é comum a utilização 
de canalização por gravidade; nos poços, freqüentemente é preciso transportar a água 
em latas e galões, mas há também poços com bombas elevatórias; em alguns locais, 
utiliza-se água armazenada em cisternas que chegam a secar, quando não há chuvas.  

Observa-se a construção de pequenos barramentos de cursos de água para 
dessedentação animal. A agricultura, incipiente e voltada predominantemente para a 
subsistência, é empreendida em regime de sequeiro. Assim sendo, são privilegiadas as 
culturas que não sejam suscetíveis a certo nível de falta de água, pois dependem 
apenas do regime de chuvas. As condições climáticas locais, com índices pluviométricos 
elevados, colaboram para a manutenção da prática.  

A água é também utilizada para limpeza de ambientes e utensílios, higiene pessoal e 
preparo de alimentos. No meio rural da AID, com raras exceções, o ponto de captação 
da água para essas finalidades é o mesmo antes mencionado, ou seja, os cursos de 
água ou os poços rasos e, em geral, não há qualquer tipo de controle sobre sua 
qualidade.  

Paralelamente ao processo econômico, do qual os seres humanos dependem para 
garantir a reprodução social ampliada, há aspectos simbólicos que interligam homens e 
meio ambiente. Em certa medida, a disponibilidade dos recursos hídricos não é apenas 
uma questão de sobrevivência material, mas transfigura-se na forma de patrimônio 
quando, conjugada a uma organização específica da paisagem, torna-se marco cênico 
ou valorativo, no campo da percepção simbólica. A AID do empreendimento apresenta 
algumas localidades com tal potencial que, no entanto, não são apropriadas dessa 
forma pela população.  

Durante a pesquisa de campo, grande parte dos moradores da zona rural não mostrou 
fortes vínculos com a localidade de residência. Esse fenômeno é natural e esperado, 
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tendo em vista a conformação plural da população, o fato de que muitos já migraram 
sucessivas vezes e de que sua chegada é relativamente recente e associada a uma 
perspectiva econômica exploratória. Assim, paisagens como praias fluviais - que 
afloram durante o período de estiagem - e cachoeiras são patrimônios naturais 
diretamente ligados à distribuição dos recursos hídricos que, no entanto, não se 
configuram como patrimônio local: são elementos adjacentes, associáveis, inclusive, a 
uma possibilidade de exploração econômica do turismo.  

Ainda dentro dessa dimensão simbólica, existem possibilidades de vinculação entre 
indivíduos e patrimônio natural pautadas na tradição. Eventualmente, mitos, lendas, 
estórias e ritos são intimamente conectados a paisagens naturais, como rios, lagos e 
quedas de água. Essa tipologia de relação simbólica é observada tanto em contextos 
tradicionais quanto na sociedade moderna. Não foram identificados, contudo, elementos 
que caracterizem formas de apreensão simbólica em relação aos recursos hídricos 
locais, por parte dos moradores da AID.  

Na dimensão urbana, parte da área das sedes municipais é atendida por redes de 
distribuição de água. Em bairros afastados e vilas, como antes analisado, a captação é 
feita por meio de poços artesianos ou, mais comumente, de poços rasos. 
Evidentemente, as práticas cotidianas são influenciadas pela disponibilidade de água e, 
na mesma medida, dos recursos empregados para sua obtenção. O rápido crescimento 
populacional urbano, experimentado principalmente nos dois municípios pólo da AID, 
tem contribuído para o desequilíbrio entre oferta e demanda de água. Contudo, as 
atitudes socioambientais caminham num sentido predatório, sendo mediadas pela 
dimensão sócio-política. A participação popular, assim, é focada na esfera das 
expectativas geradas pelos serviços municipais de água existentes.  

Há, portanto, um distanciamento cultural entre a sociedade local e os recursos 
hídricos. Não se evidencia a conformação de pleito ou de grupos de interesse focados 
nessa temática e, na própria dimensão sócio-política, há fatores que demonstram o 
baixo nível de coesão social local, como a persistência no uso de poços rasos mesmo em 
residências conectadas à rede de distribuição. Esse fenômeno é atribuído à recusa, por 
parcelas da população, em efetuar o pagamento pelo serviço, que consideram de preço 
elevado. As pesquisas demonstraram, também, a ocorrência de redes de contatos 
geradas pela troca de favores entre proprietários de poços artesianos e consumidores da 
água (em geral, moradores da vizinhança). Todavia, essa forma de solidariedade não 
passa pela água em si mesma, mas pelas maneiras de otimização da utilidade marginal 
dos recursos empregados para sua obtenção. 

 Os fracos laços culturais entre indivíduos e modalidades de uso da água são 
corroborados pela síntese das perspectivas ambientais locais, relacionadas à atividade 
predatória e à baixa consciência ambiental. Nas áreas urbanas da AID, observam-se o 
lançamento de efluentes a céu aberto, a presença de fossas rudimentares e o descarte 
de resíduos sólidos em áreas de nascentes ou lençóis freáticos rasos. A ausência de 
uma agenda socioambiental, fomentada por grupos de interesses e pelo Estado, conduz 
ao agravamento do cenário. Com efeito, práticas ambientais predatórias são, ao mesmo 
tempo, causa e conseqüência de menor qualidade de vida, atestadas pela ausência de 
adesão à causa ambiental e, essencialmente, à localidade.  

No que diz respeito às atividades extrativas, são as práticas mais antigas para 
sobrevivência da humanidade e, assim sendo, são corriqueiras em comunidades 
tradicionais ou dotadas de fortes aspectos tradicionais. Um dos mecanismos de 
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construção dessa chamada tradição e da territorialidade é, justamente, o vínculo entre 
indivíduos e localidades, necessariamente focado em duas dimensões da vida: a 
econômica e a simbólica.  

A natureza oferece uma variedade de produtos úteis a diversas finalidades, de origem 
mineral, vegetal e animal. O bioma da região estudada é rico, em termos de produtos e 
potencialidades naturais. Em um cenário de baixo grau de antropização da paisagem, é 
esperado que recursos variados estejam disponíveis. Como já se viu, porém, grande 
parte do território da AID, antes floresta nativa, tornou-se pasto para criação extensiva 
de gado, ou seja, os recursos florestais foram praticamente eliminados da área.  Junto 
com o extrativismo mineral, a supressão da fauna e da flora se soma para eliminar as 
possibilidades de extrativismo vegetal, caça ou pesca, contribuindo para um cenário de 
esgotamento dos recursos.  

Apesar do extrativismo mineral, porém, a região mais conservada, do ponto de vista dos 
recursos naturais da AID, é a FLONA, mantida por parceria entre Vale e ICMbio. Nela, 
as atividades econômicas não-sustentáveis são proibidas.  

Externamente aos limites da FLONA, o cenário ambiental permite práticas extrativistas 
incipientes não distributivas, concentradas em torno de poucos agentes econômicos 
locais. A dimensão dos recursos explorados, no entanto, é pouco significativa, o que 
contribui para que não se configurem efetivas relações de dependência entre a 
comunidade local e os recursos silvícolas ou minerais. A caça, proibida na FLONA, é 
inviável em seu entorno, devido à ausência de animais de caça nas pastagens.  

As informações sobre a pesca remetem a práticas isoladas nas bacias dos Rios Verde, 
Igarapé-Paru e Parauapebas, sendo voltada quase unicamente para a subsistência. Não 
há comunidades ribeirinhas registradas que dependam efetivamente da pesca. 

Portanto, frente ao quadro apresentado e como antes já foi analisado, segundo 
estatísticas do IBGE, conclui-se que os produtos do extrativismo são parcos. A coleta de 
castanha é pouco expressiva, em termos de quantidade, retorno e, especialmente, como 
prática cultural. Alguns entrevistados relatam a presença de alguns indígenas, 
residentes na reserva Xikrin do Catete, que a praticam. Contudo, aparentemente, a 
parte de território mais usada por esses povos está próximo a suas terras e 
relativamente distante da área estudada.  

Quanto à lenha, é um tipo de extrativismo esporádico e baseado na necessidade de 
combustível, sendo que parte das residências na área rural possui fogão a lenha. O 
carvão vegetal e a madeira em tora, atividades relativamente lucrativas, colaboram para 
a destruição da mata nativa e o desenvolvimento de novas práticas extrativistas em 
eventuais partes de floresta recuperada. São controladas por indivíduos específicos e, 
assim, a dependência desses recursos por parte da população como um todo é mínima. 
Os técnicos entrevistados nas Secretarias de Meio Ambiente dos municípios da AID 
demonstraram preocupação com a extração clandestina de madeira na FLONA que, 
devido a seu caráter ilegal, é dificilmente mapeada. 

As pesquisas de campo apontaram a existência de uma cooperativa de coletores de 
jaborandi com sede em Parauapebas. A entidade congrega apenas alguns indivíduos. 
Contudo, segundo os próprios membros, a extração de frutos da floresta ocorre em 
períodos específicos do ano e os lucros da atividade não são suficientes para cobrir as 
necessidades familiares domésticas ao longo do ano. Os coletores vivem em núcleos 
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urbanos e, quando necessário, se deslocam para as áreas de trabalho durante o dia. No 
intervalo entre duas temporadas, eles permanecem nas cidades, realizando outras 
atividades urbanas ou prestando serviços nas propriedades rurais adjacentes.  

Em síntese, o extrativismo animal e vegetal não é praticado pela ausência de 
possibilidades naturais, além de, evidentemente, pela existência de um perfil cultural 
da população não condizente. Por se tratarem de migrantes de diferentes contextos 
sociais e regiões, os habitantes da zona rural da AID não trouxeram ou desenvolveram, 
em suas mentalidades e práticas, ações extrativistas da qual dependam para a 
reprodução social. As alterações ambientais, promovidas especialmente pelo aumento 
das áreas de pastos, reduziram muito a mata original. Assim, não foram registradas 
atividades significativas de pesca, caça, coleta de frutos ou outros produtos naturais. 
Todos os insumos necessários são produzidos nas propriedades ou, mais comumente, 
adquiridos no comércio da sede municipal, à qual muitas vezes chegam originados de 
outras partes do estado e do país. Nas pesquisas de campo, foi identificada a presença 
de um garimpo de cobre, além de poucos garimpeiros que continuam tentando explorar 
os vestígios de Serra Pelada. Nesses locais, trabalhadores braçais e maquinário leve. 
Não foram obtidas informações complementares sobre as etapas subseqüentes do 
processamento do material, como transporte, fundição ou refinamento. A dificuldade 
em coletar informações se assenta sobre a ilegalidade da ação. Assim sendo, há pouco 
espaço para esse tipo de práticas extrativistas e a população local, efetivamente, não 
depende dos recursos extraídos.  

Conclui-se, portanto, que não existem relações significativas de dependência entre 
comunidades e produtos naturais, pautadas em práticas extrativistas. 

10.6 COMPONENTE INDÍGENA 

10.6.1 COMUNIDADE XIKRIN 

A comunidade Xikrin, localizada na porção extremo leste do mosaico das áreas 
protegidas representadas pelas Florestas Nacionais de Carajás e do Tapirape-Aquirí 
foram também considerados como integrantes da área de Influência Indireta. 

Provavelmente entre meados do século XVIII e princípio do XIX, chegaram ao rio Catete, 
afluente do Itacaiúnas, os índios Kayapó, povo que explorava simultaneamente dois 
habitats, campo e floresta. Esse grupo, depois de várias subdivisões internas, originou 
os Xikrin. 

A chegada dos Kayapó foi significativa em relação à movimentação na área. As 
sucessivas subdivisões pela qual o grupo passou, apontam para uma disputa de 
território, situação de conflito agravada a partir de meados do século XIX, quando, num 
segundo “surto de colonização”, a região passou a ser habitada por ondas de migrantes 
nordestinos. Estes, fugindo à seca, deslocavam em busca do caucho; sua presença, sem 
dúvida, passou a alterar a dinâmica das populações indígenas que por ali viviam. 

No século XX, novamente as atenções se voltam para as áreas habitadas por índios. 
Desde as primeiras décadas do século passado, os recursos naturais como o caucho, a 
castanha-do-pará, as madeiras nobres os minerais, atraíram cada vez maior número de 
pessoas para as áreas indígenas, gerando conflitos violentos. Os conflitos observados 
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por Coudreau, nos últimos anos do século XIX intensificam-se, na medida em que se 
intensificava também a colonização. 

Com a entrada de acucheiros e castanheiros, novas frentes de hostilidades passaram a 
existir entre os Xikrin e os novos habitantes da região, inclusive os madeireiros que 
começam a invadir a área no final da década de 1960. 

Entretanto, os conflitos não aconteciam somente entre brancos e índios. Entre as tribos 
também existiam brigas, com uniões e enfrentamentos, conforme pode-se verificar nas 
diversas pesquisas levadas à cabo pelo Instituto Socioambiental: Arara x  Kayapó e 
Juruna; Araweté x Kayapó e Parakanã e outros. 

A lista de escaramuças pode ser completada com informações da FUNAI, que cita 
inclusive tribos que hoje estão assentadas em outros locais: 

“Os Dioré-Xicrin (Kayapó), além de hostilizarem constantemente os Assurini do Bakajá, 
causavam pânico na região compreendida entre o rio Itacaiúnas e os campos do Araguaia 
(...) Os Suruí-Mudjetíre, situados no rio Sororó (afluente do Itacaiúnas), embora não 
praticassem violências, eram temidos na região pelo fato de serem identificados então 
como Dioré –Xicrin.” 

Durante a década de 1970, a antropóloga Lux Vidal esteve entre os Kayapó-Xikrin do 
rio Catete, que considera como uma das facções dos Kayapó Setentrionais, grupo 
lingüístico Jê. Estes habitam uma única aldeia (com posto, missionários, assistência 
médica e dentária), às margens do rio Catete, afluente do Itacaiúnas, em área localizada 
entre a Serra dos Carajás e a Serra da Seringa. A área, rica em minério é alvo de 
prospecções geológicas. 

De acordo com suas pesquisas, estes índios revelaram-se como remanescentes dos 
PUT-KARÔT (PURUCARÚS), grupo considerado extinto na bibliografia. Na obra do 
pesquisador Ehrenreich, de 1894, encontrou informações sobre eles: “Em direção a 
Oeste há tribos Kayapó até o alto Xingu. Outras hordas Kayapó, ainda não visitadas 
pelos brancos, e que se encontram entre oAraguaia e o Xingu, e que vagueiam para o 
Norte até o rio Tacaiúnas e para o Sul até o rio das Mortes, são os Crodaho, Usikrin 
(Gorotide), Gaviões ou Cricatages” (VIDAL, 1977). 

Os Kayapó Setentrionais dividiram-se em vários subgrupos, conforme quadro 
apresentado por Vidal (1977). MÊ-BEÑGÔ-KRE é a autodenominação de todos os 
grupos Kayapó Setentrionais. De acordo com sua mitologia, o seu local de origem seria 
a confluência dos rios Tocantins e Araguaia. Teriam como grupo ancestral os GOROTI-
KUMREM, que dividiu-se em dois grandes subgrupos: PORE-KRU e GOROTIDE. Os 
PORE-KRU, por sua vez, dividiram-se em PUT- KARÔT e KOKOREKRE. Os PUT-KARÔT 
deram origem aos grupos do CATETÉ e os KOKOREKRÉ originaram o grupo do Bacajá. 

Nos primeiros anos da década de 60, os XIKRIN sentem o impacto da aproximação da 
frente pioneira nacional, o que vem a gerar nova divisão do grupo. Os mais jovens, 
seduzidos pelos produtos da civilização abandonam os tradicionalistas. O resultado foi 
muito negativo para os progressistas, levando-os a uma degeneração rápida provocada 
por doenças. Ao mesmo tempo os mais jovens foram para os castanhais, abandonando 
a aldeia. Somente na década de 70 os dois grupos se unem novamente. 
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Os Xikrin são caçadores-coletores e praticam a agricultura tradicional. “Abrem grandes 
roças onde cultivam milho, mandioca, macaxeira, inhame, batata-doce, abóbora, mamão 
e algodão”. Em sua subsistência também é importante a caça, atualmente praticada 
com espingarda, a pesca e a coleta. As atividades são divididas por categorias de sexo e 
de idades e as crianças são instruídas desde cedo no conhecimento da atividade 
agrícola. (VIDAL, 1977). 

Adaptados aos novos tempos, os Xikrin vivem em seminomadismo. Percorrem toda a 
sua terra, explorando sistematicamente todos os recursos de seu território. Entretanto, 
“sempre existiram aldeias permanentes, próximas a uma grande roça coletiva, onde os 
índios se dedicavam à agricultura”. Estas características demonstram que os dois tipos 
de vida podiam desenvolver-se paralelamente. (VIDAL, 1977). 

Segundo a FUNAI, a reserva dos Índios Xikrin tem um território demarcado de 439.150 
ha, localizada nos os municípios de Paraupebas e Água Azul do Norte, principalmente, 
onde vivem aproximadamente 850 índios. A área destinada ao manejo florestal é de, 
aproximadamente, 44.000 ha, situada, na região centro-oeste da reserva, às margens 
do rio Itacaiúnas e ao sul do rio Cateté. A área de reserva da comunidade dos Xikrin 
encontra-se representada na Figura 95.  



TI Xikrin do Cateté

TI Kayapó

TI Trincheira/Bacajá
TI Apyterewa

Itacaiúnas

Rio
 Pa

rau
ap

eb
as

Rio Itacaiúnas

PA-275

PA-279

PA-150

Sem Toponimia Carta Impressa

PA-275

Tucumã

Sapucaia

Parauapebas

Curionópolis

Canaã dos Carajás

Água Azul do Norte

500000

500000

600000

600000

93
00

00
0

93
00

00
0

94
00

00
0

94
00

00
0

1:700.000
0 30 6015

km

AM PA

MT BA

MG

PI

MS

GO

MA

TO

SP

RO

RR

CE

AP

AC PE

PR

PB

RJ

RN

ES

ALSE

DF

PA

TO

TO
MATI Trincheira/Bacajá

TI Xikrin do Cateté

TI Parakanã

TI Apyterewa

TI Mãe Maria

TI Sororó

TI Kayapó

RI Nova Jacundá

Legenda

02/12/2009

Justine Bueno

Jackson Campos

Figura 95 : Área da Reserva da Comunidade XikrinBases Cartográficas:
Vale, Amplo,IBGE

Projeção Transversa de Mercator
Datum Horizontal: SAD-69 - 22 Sul

Cliente

Projeto

Editor / Desenhista

Responsável TécnicoData

Título

Fo
rm

ato
 A3

MT-158

Estudo Global das Ampliações do Projeto Ferro
Serra Norte - Minas N4 e N5

Sedes municipais
Hidrografia
Rodovia federal
Rodovia estadual
Estrada de ferro Carajás
Terras indígenas
ADA - Área Diretamente Afetada
AID - Área de Influência Direta
AII - Área de Influência Indireta

FLORESTA NACIONAL DE ITACAIUNAS

FLORESTA NACIONAL DE TAPIRAPÉ-AQUIRI 

RESERVA BIOLÓGICA DO TAPIRAPÉ

FLORESTA NACIONAL 
DE CARAJÁS

APA DO IGARAPÉ GELADO



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
393 

A maneira como estruturam a aldeia e os abrigos na floresta foi alvo de um estudo que 
compõe o livro  Habitações  Indígenas.  Sylvia  Caiuby  Novaes  (1983)  considera  que  
“nada  ou  pouco mudou” em relação à conformação da aldeia do século XIX. Faz a 
comparação baseada em trabalhos de campo e na obra de Fritz Krause, que esteve 
entre os Xikrin e descreveu a organização espacial de sua aldeia e a maneira de 
construir suas casas. 

“A aldeia Kayapó é circular, um anel composto pelas unidades residenciais, 
que são basicamente barracões retangulares que variam de tamanho de 
acordo com o número de famílias que nele habita. As paredes são fechadas 
com palha de babaçu, o teto é coberto de palha e a frente fica aberta para o 
pátio, no interior do círculo, que é local destinado às reuniões de homens e 
mulheres (separadamente) e às festas. As mulheres nascem e morrem na 
mesma casa e os homens, quando na idade de 8 ou 10 anos, saem para viver 
na casa dos homens, de onde saem somente após o casamento para viver na 
casa da família da mulher”. 

“Nas casas, divididas pelas famílias que nela habitam, o mobiliário é constituído apenas 
por catres,  construídos  com  quatro  forquilhas  e  travessas,  cobertas  com  ripas  de  
paxiúba,  que também faz vezes de travesseiro quando colocada na largura do catre. A 
casa abriga, durante o dia, apenas mulheres e crianças pequenas. Somente à noite, 
para dormir, torna-se abrigo de todas as famílias. “Na verdade, os diferentes grupos 
sociais ocupam uma grande diversidade de espaços, segundo o momento do dia, a época 
do ano e o tipo de atividades desenvolvidas” (NOVAES, 1983). 

No seminomadismo em que vivem, a aldeia representa o ponto para onde retornam 
depois de percorrerem seu território, o que fazem geralmente na época da seca, para 
caçar e coletar alimentos e matéria prima para fazer seus artefatos. “Os acampamentos 
são locais de pouso provisório, em meio à floresta e, geralmente, os Kayapó não ficam 
mais que alguns dias no mesmo lugar. Na medida do possível, o acampamento e os 
segmentos residenciais se colocam na mesma ordem obedecida na aldeia”. (NOVAES, 
1983). 

Os XIKRIN são considerados o grupo indígena com maior poder de mobilização sócio-
política da região, possuindo atualmente uma organização interna bem articulada. 
Também valorizam sobremaneira sua cultura. 

Conforme Vidal (2009), “segundo dados da FUNASA/Pólo Marabá, a população total dos 
Xikrin da Terra Indígena Cateté, até julho de 2008, é de 989 índios. Segundo relatório 
de Dr. João Paulo, há 92 índios Kayapó residindo e integrados por laços de família, 
ascendência e casamentos com os Xikrin, de maneira que a população total da Terra 
Indígena Cateté é de 1081 índios. A população das aldeias oscila bastante, pois há 
migrações temporárias (visitas, rituais) ou permanentes, em pequena proporção entre 
uma aldeia e outra. É importante ressaltar que este intercâmbio residencial é comum 
entre os grupos Kayapó e Xikrin. 

A população total de índios Xikrin da aldeia Pukatingró é de 550 índios, 291 
pertencendo ao sexo masculino e 254 ao sexo feminino. A aldeia conta com 57 
residências que abrigam 144 famílias extensas uxorilocal. 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
394 

A população total da aldeia Djudjê-kô é de 346 índios, 182 do sexo masculino e 165 do 
sexo feminino. Esta aldeia é composta por 45 residências que abrigam 88 famílias 
extensas e uxorilocal. 

A população da aldeia Oodjã é de 93 índios, 37 pertencendo ao sexo masculino e 38 ao 
sexo feminino, ocupam 21 casas. 

A seguir apresenta-se a evolução populacional da TI Xikrin desde 1962 a partir de 
dados levantados, ao longo dos últimos anos, por diferentes pessoas e instituições, a 
saber: dados populacionais de 1962 e 1963 levantados por Protásio Frikel na aldeia da 
“Boca”, situada na confluência do Cateté e Itacaiúnas; dados de Frei Caron obtidos 
entre os anos de 1967 a 1970; desta data até 1989 os dados populacionais foram 
levantados pela antropóloga Lux Vidal e de 1990 até 2000 pela antropóloga Isabelle 
Giannini. Os dados de 2001 até 2008 constam em relatórios do médico Dr. João Paulo 
Botelho e no banco de dados da FUNASA (Figura 96). 

 

Figura 96: Evolução da População Xikrin do Cateté – Período 1962 a 2008 

Conforme verificado na Tabela 166 que descreve os casos de óbitos ocorridos na TI 
Xikrin entre 1999 e 2008, foram registrados 37 óbitos neste período nas aldeias Cateté 
e Djudjê-kô. 

Tabela 166: Óbitos Ocorridos na TI Xikrin entre 1999 e 2008 

Data óbito Nome do pai Nome da Mãe Descrição CID Aldeia 

17/02/2004 Kukoi-Pati Kayapo Paiô Kayapo Pneumonia Bacter Ncop Djudjê-Kô 

22/08/2000 Pain-Tuk Xikrin Irepá Xikrin Pneumonia Dev Out  Microorg 
Infecc - Espec NCOP Katete 

10/12/2004   Insuf Respirat NCOP Katete 

28/03/2001 Kupatô Xikrin Kubututi Xikrin Pneumonia Dev Out Microorg 
Infecc - Espec NCOP Katete 

20/06/2008 Beprapá Xikrin Bekoimó Xikrin Acid Vasc Cerebr Ne Como 
Hemorrag - Isquemico Katete 

29/11/2002 Bangrire Xikrin Kubytynhere/Kedje 
Xikrin Diarreia Funcional Katete 

10/01/2004 Txipui Xikrin Kupapare Xikrin Microcefalia Katete 
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Data óbito Nome do pai Nome da Mãe Descrição CID Aldeia 

13/08/2004 Ngokondjore 
Xikrin Tumre Xikrin Neopl Malig Secund Org Respirat e 

Digestivos Katete 

24/05/2002 Otore Xikrin n Grei-Koti Xikrin Outr Septicemias Katete 

21/11/2004 Kongrire Xikrin I Regô Xikrin Pneumonia Dev Out Microorg Infecc - 
Espec Ncop Katete 

24/08/2005 Teoti Kayapo Ngrei-Pati Xikrin Transt Respirat em Doenc Cop Djudjê-Kô 

21/06/2006 Katxiete Xikrin Nhok-Meiti Xikrin Cardiomiopatias Katete 

26/01/2004   Neopl Malig Secund e Ne Gangl 
Linfaticos Katete 

11/02/2000 Aboridjá Xikrin Myriare Xicrin Outr Doenc do Aparelho Digestivo Katete 

28/11/2000 Bep-Nheré Xikrin Paintô Xikrin Insuf Respirat NCOP Djudjê-Kô 

23/09/2001 Aboridjá Xikrin Myriare Xikrin Pneumonia P/Microorg Ne Katete 

31/03/2003 Bep-Djaré Xikrin Udjore Xikrin Rifle e Spingarda Armas Fogo de 
Maior Tamanho Djudjê-Kô 

29/03/2004 Bekatenti Xikrin Nhok Moroti Xikrin Pneumonia dev Out Microorg Infecc 
- Espec NCOP Djudjê-Kô 

11/04/2008 Katendjô Xikrin Ire-Ô Xikrin Doenc Renal em Estado Final Djudjê-Kô 

05/04/2004 Kokoinho Xikrin 
(Paulinho) Mikrãnti Xikrin Pneumonia Dev Out Microorg Infecc - 

Espec NCOP Katete 

13/03/2008 Bep-Karoti Xikrin Ireproti Xikrin Doenc Inflam do Colo do Utero Katete 

05/07/2005   Neopl Malig Secund e Ne Gangl 
Linfaticos Katete 

28/08/2001 Kuprure Xikrin Nhokuré Xikrin Insuf Renal Cronica Katete 

02/06/2005 Kuprure Xikrin Nhokuré Xikrin Insuf Renal Cronica Katete 

01/11/1999   Carcinoma In Situ de Outr Orgaos -
Digestivos Djudjê-Kô 

29/09/2001   Doenc P/HIV Ne Djudjê-Kô 

21/11/2002 Bep-Krã Xikrin Kokonore Xikrin Diarreia e Gastroenterite Orig Infecc -
Presum Katete 

08/11/2002 Ionio Xikrin Bekuoi-Mó Xikrin Diarreia e Gastroenterite Orig Infecc 
Presum Katete 

30/03/2000 Tekrene Xikrin Kokorerãnti Xikrin Parada Respirat Katete 

26/03/2003 Moté Xikrin Mokok-Tidjo Xikrin Hemorragia Fetal e Neonatal NE Djudjê-Kô 

30/08/2004 Téu Kayapo Mot-Kudjô Xikrin Outr Traum do Pescoco e OS Ne Katete 

12/05/2008 Prinkore Xikrin Nhokanga Xikrin Outr Transt Respirat Djudjê-Kô 

17/08/2000 Notire Xikrin Djui Kayapo Outr Septicemias Katete 

06/09/2007   Acid Vasc Cerebr NE como Hemorrag 
Isquemico Katete 

29/12/1999 Kokaíre Xikrin Iregome Xikrin Pneumonia NE Djudjê-Kô 

07/04/2002 Bep-Djare Xikrin Tepire Xikrin Frat da Extremidade Proximal da 
Tibia Katete 

18/06/2004   Insuf Renal Cronica Katete 

Fonte: FUNASA – Pólo Marabá 

A evolução demográfica mostra que os Xikrin são um povo em franca expansão. Nos 
quatro primeiros meses de 2008 houve oito nascimentos no Cateté e onze na aldeia 
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Djudjê-kô, dando continuidade ao alto índice do coeficiente de natalidade e fecundidade 
constatado pela FUNASA no ano de 2007, sendo respectivamente 26,3 e 126,1 os 
coeficientes para a aldeia Pukatingró, 47,5 e 234,4 os coeficientes para a aldeia Djudjê-
kô. 

Por outro lado, verifica-se que 70% do total da população da Terra Indígena Xikrin está 
contido na faixa etária entre 0 e 20 anos. Aos problemas nutricionais devido à 
introdução e facilidade de aquisição de alimentos industrializados, soma-se o aumento 
populacional elevado, com pouca mão-de-obra produtiva, ou seja, são muitos jovens 
para poucos adultos produtores / coletores / caçadores. Estas características 
demográficas indicam aspectos críticos da sociedade Xikrin contemporânea”. 

10.6.2 OCUPAÇÃO INDÍGENA DA AMAZÔNIA E DA REGIÃO DE CARAJÁS 

Conforme Vidal (2009), “a ocupação territorial tradicional dos Xikrin, durante grande 
parte do século XX, estendia-se das cabeceiras do rio Parauapebas e cabeceiras do rio 
Itacaiúnas, até o rio Aquiri ao Norte, rio Preto, atingindo a oeste, a região do rio Bacajá 
e a bacia do médio Xingu. 

Os Xikrin são tradicionalmente semi-nômades e antigamente, no contexto desse 
modelo, não passavam mais do que alguns anos em cada aldeia, procurando sempre 
novos locais para se estabelecerem.  Além das  cisões no  seio  das  comunidades,  as  
razões para  essa  permanente mudança giravam em torno da busca de locais onde os 
recursos de subsistência fossem mais abundantes: maior disponibilidade de terrenos 
para roças, maior abundância de caça, pesca e itens de consumo cotidiano (madeira, 
cipós e palhas para a construção de casas, fibras e outros elementos para a confecção 
de artefatos, etc.). Devido ao uso intensivo, com o passar dos anos numa mesma aldeia, 
esses recursos tornavam-se escassos, o que levava os Xikrin a se mudarem para outros 
locais e deixarem o território das antigas aldeias se recompondo ambientalmente. Além 
disso, com o passar dos anos, as diversas mortes que ocorriam num mesmo local, 
estimulavam os Xikrin a abandoná-lo, sob a alegação de acúmulo de “espíritos” 
(mekaron)”. 

Vidal (2009), afirma que “esse sistema tradicional, entretanto, foi modificado com o 
estreitamento da relação entre os Xikrin e a assistência dos não-índios. Garantia de um 
permanente atendimento à saúde – que passou a ser visto como essencial pelos índios – 
serviço de educação escolar e o fluxo permanente de mercadorias junto aos Postos 
Indígenas foram as motivações iniciais para essa modificação, intensificadas ainda mais 
com a consolidação da infra-estrutura nas aldeias: casas de alvenaria, poços e 
canalização de água, bomba geradora de energia, tanques para estoque de combustível, 
rede viária e assim por diante. 

Além da lógica de constantes mudanças de aldeia, que se pode definir como a ocupação 
espacial do território, os Xikrin também exerciam a mobilidade territorial definida pelas 
épocas de seca e de chuva e que está baseada em complexa articulação entre períodos 
de permanência nas aldeias e períodos de expedições na floresta”. 

A referida autora afirma que “a concepção dos Xikrin sobre o território – ou 
territorialidade – inclui não apenas aspectos econômicos (do uso direto que fazem para 
sua subsistência), mas também incorpora aspectos geográficos, históricos (eventos 
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importantes ou mesmo fatos comuns ocorridos), simbólicos (crenças, rituais, habitação 
de espíritos dos mortos) e arqueológicos. 

A diversidade e abrangência da territorialidade Xikrin está refletida nos nomes 
tradicionais, por eles atribuídos, a locais de referência numa vasta área da região 
sudeste do Pará. Essa percepção de territorialidade, ocupação espacial e conhecimento 
territorial, acumulados e transmitidos através de gerações, podem ser nitidamente 
verificados na Tabela 167, que descreve as referências territoriais Xikrin mais 
importantes (identificados na própria língua Xikrin e pela denominação regional, 
quando existir) e visualizados espacialmente por meio do mapa de ocupação territorial 
(Tabela 166 apresentada anteriormente). 

Tabela 167: Referências Territoriais Xikrin mais importantes 

Denominação Xikrin Denominação Regional Uso/Ocupação Unidade Paisagem 

Krua tukti Krain Serra das flechas Coleta e caça Serra – Ponto 61 

Krain Kré Kamrik - 
Mekaron nho Krain 

Serra Vermelha/Arqueada Área 
tradicional Aldeia dos mortos Serra – Ponto 19 

Djudjê-kô Serra Puma (dentro da TI) Caça e Coleta Serra – Ponto 21 

Krain kamere kô Serra Puma (fora da TI) Área tradicional 
Coleta de bacaba Serra – Ponto 20 

Kukoi nho Krain Serra do macaco (fora da TI) Área tradicional Serra – localizada entre a 
Serra Arqueada e a Puma 

Robkrore nho Krain Serra Onça (fora da TI) Área tradicional Serra – Ponto 22 

Tep Kré Água Azul (fora da TI) Área 
tradicional  Cidade 

Kapot Tucumã e Ourilândia (fora da 
TI) Área tradicional Cidades 

Berinhokuan Campos Altos (fora da TI) Área tradicional Assentamento ao lado da 
Serra Puma 

Nhorãrãkrain S anta cruz (fora da TI) Área tradicional Vila 

Kubenkamriktinhongo NI (fora da TI) Área tradicional 
Cabeceira do Bekware 
– Ponto 23 

Màdkrô NI (fora da TI) Área tradicional Cabeceira do Bepkamrikti – 
Ponto 24 

Krãmei Grotão do machado (fora da TI) Área tradicional Localizado na Serra 
Arqueada 

Ngoraitxi Cateté 

Pesca, lazer, 
transporte – aldeias 
na margem 
esquerda do rio 

Rio, cabeceira fora da TI 

Ngongri Seco Pesca Rio, cabeceira fora da TI 

Inô - iadjui (fora da TI) Área tradicional Cabeceira do rio Seco 

Bepkamrekti Motoserra Área tradicional Rio, cabeceira fora da TI 

Bekware - Área tradicional Rio, cabeceira fora da TI 

Oodjà Itacaiúnas Pesca, coleta de 
castanha do Pará Rio, cabeceira fora da TI 

Piuprodjo Aquiri Área tradicional de 
subsistência Rio, cabeceira fora da TI 

Meikrakõdja Tucum Área tradicional de 
subsistência Rio 
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Denominação Xikrin Denominação Regional Uso/Ocupação Unidade Paisagem 

    

Mãtikré - 
Antiga aldeia 
situada perto do rio 
Tucum 

Margem de Igarapé 

Boca Boca 

Antiga aldeia 
situada na 
 confluência do rio 
Cateté com o rio 
Itacaiúnas 

Margem dos rios 

Kamkukei - Pesca Confluência do rio Seco 
com o rio Cateté 

Moinõro - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 1 

Krutekô - Caça, pesca, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 2 

Kamkrókró - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 3 

Purutim – Krin meituk - 
Roça grande, caça, 
coleta, pesca 

Acampamento tradicional – 
Ponto 4 

Ngoruti - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 5 

oparitéregnõro - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 6 

Krãkeinhokapa - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 7 

Buanõro - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 8 

Kenti - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 9 

Krait kutengoiamei - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 10 

Ngruaôkapa - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 11 

Warikokoti djam - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 12 

Kubennhoibe - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 13 

Kenpó - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 14 

Kukoimuruokdja - Caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 15 

Tep kré - Roça, caça, coleta Acampamento tradicional – 
Ponto 16 

- Rocinha Caça, coleta de 
castanha do Pará Ponto 17 

- Quatro barracos Caça, coleta de 
castanha do Pará Ponto 18 

Pukarãrã, 
Kupruokrindjó, Màtikré, 
Kamokrótidjam, 
Wakondjua, 

- 
Roças, aldeias 
antigas, caça, 
coleta. 

Acampamentos tradicionais 
contidos entre o Rio Cateté 
e Aquiri, nomeados pelos 
Xikrin, mas não localizados 
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Denominação Xikrin Denominação Regional Uso/Ocupação Unidade Paisagem 

Meikrakondjó, 
Ronpritikô, Kenkukatuk 
krain uru, Krainhokrua, 
Teptuti (margem do 
Aquiri), Nhoronkamrik 
(fora da TI, na Flona 
Aquiri). 

com GPS. 

Kunumre (cabeceira do 
rio Pium), Ngotukre, (rio 
Preto) Ngokaiutukre, 
Ngoiagóti, Bókóngo ô, 
Ken nhorô, Ken nó ok, 
Kré ü ngóti, Udjadjatikô, 
Bauprà (perto de 
Paruapebas), Kàkàrekré 
(aldeia grande no 
Parauapebas), Kapot 
nhikire (aldeia onde o 
Bepkaroti velho nasceu) 
Ore (cachoeirão), 
Kenporai (pedra grande) 
Koronkré, Ngokrétire, 
Kawakonre Roiti djam 
(aldeia grande acima da 
aldeia Kàkàrekré), 
Ngokaruruti (aldeia 
grande localizada na 
área da Usina do 
Sossego), Pin iare mei, 
Abororeibô, 
Konronkrãiet, Ipô 
Kruapeiti, 
(acampamentos 
localizados no igarapé 
Sossego) 

- 

Área tradicional, 
aldeias, roças, 
caça, coleta, 
guerras. 

Acampamentos tradicionais 
e nome de localidades 
contidos na faixa entre o 
Rio Itacaiúnas e rio 
Parauapebas, nomeados 
pelos Xikrin, mas não 
localizados com GPS. Os 
índios informam que consta 
dos levantamentos do 
IBAMA para o Plano de 
Manejo das Flonas. Tem 
trilha antiga e tradicional 
entre a aldeia Kàkàrekré 
passando pela Flona Aquiri 
e indo em direção ao 
Bacajá. No rio Preto 
coletam Ita para a 
elaboração de colares 
tradicionais. 

Purukàkei, Kuiko, Ken 
nó ok, 
Udjódjótikô, 
Kunaptinórõ 

- Área tradicional, 
roças 

Roças localizadas no 
entorno da antiga aldeia 
Kàkàrekré 

Pukati nhõ gnô (aldeia 
grande) – Mru iaroti nhõ 
gnô (rio Boto). 

- 
Área tradicional, 
aldeia, roças, caça 
e coleta 

Aldeia tradicional com 
cemitério, identificada pelos 
Xikrin e próxima ao 
empreendimento Salobo. 

Krãi Kapot (serra – 
campo) Serra de Carajás e Serra Sul - Nome das Serras com 

Canga na região de Carajás 

Koroti Rio Tocantins - Rio 

Krépoktire (vala 
profunda) Rio Sororó - Rio 

Djore nhõ gnô – Rio 
vermelho 

Atual cidade de Eldorado dos 
Carajás - Local da aldeia dos Djore - 

extintos 

Kunapti nhõ gnô 
Próximo a cidade 
de Xinguara 

Área tradicional 
Local onde poraquê pegou 
criança 

Kamrik-aê 
Próximo a cidade 
de Xinguara 

Área tradicional Local onde dormem as 
garças 

Fonte: FUNASA – Pólo Marabá. 
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As localidades citadas na tabela foram registradas por diferentes profissionais e em 
diferentes épocas e não esgotam a territorialidade Xikrin. Algumas foram levantadas 
pelo ex-chefe de posto da FUNAI Fred Spati e Lux Vidal na época da definição da 
delimitação física da TI, em trabalhos de campo mais recentes para a elaboração do 
plano de manejo e definição do macrozoneamento, complementadas por meio de 
entrevistas. 

Apesar do processo de fixação das comunidades Xikrin contemporâneas em aldeias 
relativamente estáveis, não é possível afirmar que os Xikrin se tornaram sedentários e 
que tenham interrompido completamente sua mobilidade territorial. É importante 
analisar  esta questão sob a ótica das transformações culturais e adequações que se 
fazem necessárias para enfrentar as novas situações decorrentes do contato inter-
étnico. 

A precariedade de terrenos para roça, pouca disponibilidade de caça e pesca, redução 
dos insumos florestais próximos à aldeia são problemas parcialmente resolvidos com 
veículos, de propriedade dos Xikrin, que realizam o transporte, facilitando o acesso aos 
recursos necessários. No caso da abertura das roças, que hoje acompanham a estrada, 
os acampamentos para as expedições de caça e coleta são construídos ao longo da 
estrada interna que liga o posto de vigilância do Bekware até o posto de vigilância Tep-
Kré passando pelas três aldeias. 

Além disso, a formação de novas aldeias dentro do território Xikrin, apresenta-se como 
uma nova forma de ocupação concatenando mobilidade territorial (circulação de 
parentes entre aldeias, trocas) com o sedentarismo assistencial (saúde, educação 
escolar, entre outros). 

A disponibilidade de veículos permite aos Xikrin circularem e explorarem uma maior 
porção de seu território. Permite o acesso às cidades em busca de elementos para suprir 
as novas necessidades, bens de consumo industrializados, informações, notícias sobre 
acontecimentos e políticas locais. Vários Xikrin tentaram, em diferentes épocas, fixar 
residência nas cidades da região (Tucumã, Parauapebas, Carajás e Marabá), em 
diversas situações e por períodos variados. Atualmente a maior parte da população está 
nas aldeias, indo para as cidades por motivos de saúde ou  usufruir  de  benefícios  
(aposentadoria,  bolsa  escola,  pensão,  auxílio  maternidade). Nestes casos, os Xikrin 
hospedam-se na Casa do Índio, uma chácara agradável na beira do rio Tocantins, em 
Marabá ou na chácara de Carajás, ambas por eles mantidas. 

Nos anos da exploração madeireira, os Xikrin visitavam constantemente as cidades de 
Tucumã, Ourilândia e Água Azul. Lá permaneciam por um período, faziam as suas 
cobranças aos madeireiros e suas compras. Atualmente, por conta das Associações 
Indígenas, da FUNAI local e da FUNASA estarem em Marabá é para lá que eles se 
deslocam com maior freqüência. Direcionam-se também para a cidade de Carajás onde 
recebem tratamento médico no Hospital Yutaka Takeda. 

Por conta das relações estabelecidas recentemente com a implantação do 
empreendimento Onça Puma, voltam a freqüentar a cidade de Ourilândia do Norte”. 

10.6.2.1 Situação nas Aldeias 

O cenário ambiental descrito por Vidal (2009) apresenta-se como de relevante 
significado para a saúde da população indígena. 
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Segundo Vidal (2009), “não  existe  preocupação com o saneamento básico e  ambiental, 
os grandes vilões da área de saúde. Com o aumento populacional, as aldeias 
apresentam atualmente sérios problemas de saneamento básico, prejudiciais à saúde 
dos índios Xikrin, levando a condições de insalubridade. 

As obras (caixa d´água, casas, poços artesianos, banheiros, armazenamento de 
combustível) construídas nas aldeias, são realizadas sem o devido planejamento por 
parte de profissionais da área e informação aos índios sobre as necessidades de 
manutenção, mudança de hábitos e os resultados nem sempre são satisfatórios, 
causando na maioria das vezes mais problemas do que reais soluções. Assistiu-se, nos 
últimos anos, ao crescimento desordenado das aldeias, com impactos sobre a saúde em 
geral. 

Abaixo são citados alguns indicadores que exemplificam as condições em que se 
encontram as aldeias, sendo eles: 

 Casas em mau estado de conservação e limpeza; 

 Acúmulo de água suja perto das residências, no centro das aldeias e ao  redor,  
sendo criatórios de mosquitos; 

 Falta de higiene e acúmulo de lixo nas aldeias, muito próximo das moradias dos 
índios. Não existe um sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos, resto de 
papel, plásticos, madeira encontram-se espalhados nos quintais das residências e 
no entorno das aldeias; 

 Banheiros, construídos dentro das casas, sem nenhuma orientação e discussão 
educativa foram abandonados e se transformaram em criatórios de insetos; 

 Presença de ratos em excesso com casos de leptospirose na aldeia Djudjê-Kô; 

 Falta de água proveniente de poços artesianos. Não existe planejamento e 
cronograma para a limpeza das caixas d água, não há correção de  pH  ou  
desinfecção.  Os poços estão próximos às fossas e não há garantias de que a água 
de consumo esteja livre de contaminação. O armazenamento de água em tambores 
(bombonas plásticas) é inadequado; 

 Cães em péssimas condições de saúde. Relação muito próxima, pois os cães 
freqüentam a casa de farinha, o interior de residências, dormem nos colchões e 
redes, comem na mesma vasilha que os humanos. Esses cães estão visivelmente 
desnutridos e infectados por doenças; 

 Locais de banho no rio Cateté muitas vezes não são os mais adequados.  É pontos 
próximos aos locais utilizados para pubar a mandioca e onde a qualidade da água 
está comprometida com sinais de eutrofização; 

 Armazenamento de combustível em local inadequado”. 

Outro aspecto importante realçado no relatório produzido por Vidal (2009) é a forma de 
alimentação assimilada pelos Xikrin, com destaque para o consumo elevado de 
alimentos industrializados. A autora destaca também a diminuição das atividades 
cotidianas, o estresse causado pelas mudanças, instabilidade nas relações 
interinstitucionais e receios advindo das transformações rápidas no entorno da TI. 

Entre as novas doenças que afetam os Xikrin, a autora relaciona a diabetes, o câncer, o 
hipotiroidismo, hipertensões e doenças psicóticas, observadas mais recentemente. 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
402 

Conforme destaca Vidal (2009), este contexto atual se traduz em maior necessidade de 
assistência médica especializada (saúde secundária e terciária) e a dependência por 
medicamentos industrializados por parte dos índios. 

Vidal (2009) “destaca que a FUNASA, na medida do possível, tem respondido no âmbito 
da assistência nas aldeias (visitas nas casas, atendimento no posto, equipe volante, 
vacinações, remoção dos doentes para o Hospital de Carajás ou Marabá) e na cidade de 
Marabá (exames laboratoriais, consultas especializadas, apoio de enfermagem na 
CASAI, hospitalização, transporte). A FUNASA se responsabiliza pela retirada do 
enfermo da TI sendo o retorno às aldeias custeado pelas Associações Indígenas”. 

Segundo a autora não existe mais o convênio entre FUNASA (Fundação Nacional de 
Saúde) e APITO (Associação dos Povos Indígenas do Tocantins). Segundo Vidal (2009) 
“existe um convênio entre a APITO e a SAIS do município de São João Novo, visando 
somente o repasse dos recursos para o pagamento de funcionário. Todo o 
gerenciamento das ações de saúde é de responsabilidade e execução da FUNASA. 

A FUNASA / Pólo Marabá não tem condições de manter toda a medicação e os vôos 
emergenciais para os Xikrin, os recursos não são suficientes, há atraso de repasse de 
recursos e não dão condições para que se desenvolvam as ações preventivas. 

Cabe a CASAI - Casa de Apoio administrada pela FUNASA – receber os índios, 
encaminhar para consulta e exames. Hospedagem durante o período de tratamento 
pode ser na própria CASAI ou na casa do índio, que os Xikrin dominam e bancam 
financeiramente. Em Carajás os índios em tratamento permanecem na chácara mantida 
com repasse, pelas Associações, de recurso para alimentação, transporte dos índios e 
manutenção do local. 

A instituição atua na formação de AIS – Agentes Indígenas de Saúde – composta por 
seis módulos de capacitação – A FUNASA de Marabá conseguiu com o SUS (escola 
profissionalizante do SUS) que os índios, ao terminarem sua formação, obtenham um 
certificado de auxiliar de enfermagem. 

Nos últimos anos, a FUNASA aprimorou o sistema informatizado para o registro de 
informações sobre cada paciente (nascimento, morbidade, vacinação, tratamento, óbito) 
permitindo assim que se tenham informações minuciosas sobre a evolução do quadro 
de saúde Xikrin, podendo servir de ferramenta para avaliações e planejamento neste 
setor. 

No Banco de dados – SIASI – constam todos os dados de saúde por povo e por aldeia. A 
pessoa responsável por alimentar o sistema em Marabá é Rosa Maria Almeida Pinto – os 
dados vêm das aldeias e entram no sistema. Não se sabe ao certo se nele estão 
registrados os casos dos pacientes atendidos em Carajás e que retornam diretamente 
para a aldeia. Este sistema de banco de dados é um ótimo recurso para se definir metas 
de prevenção e controle, educação e ações integradas e poder comparar os resultados 
obtidos ao longo dos anos”. 

Com relação à saúde primária, Vidal (2009) descreve que o “atendimento local e 
permanente da saúde nas diferentes aldeias é realizado por auxiliares técnicos de 
enfermagem e equipe volante sob supervisão de uma enfermeira chefe da FUNASA. 
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A supervisão da FUNASA no Djudjê-kô funciona. Bepkamrikti, Ikro e Felisbela são 
contratados pela Associação Kàkàrekré, mas respondem à FUNASA. O posto conta com 
um excelente consultório dentário e o trabalho do odontólogo é bem aceito pelos índios 
(adultos e crianças) tanto do ponto de vista da execução do tratamento como das 
palestras sobre prevenção de doenças bucais”. 

Com relação à saúde secundária, a referida autora aponte que “em Carajás são 
atendidos pelo Hospital Yutaka Takeda (HYT) desde os anos 80, tendo um 
acompanhamento especial da enfermeira Yuri, gerente de Projetos Especiais do Hospital 
e do Josino, assistente para logística e deslocamentos dos Xikrin. Foi estruturada uma 
ala especial para internação dos Xikrin, com dois  ambulatórios  exclusivos  para  os  
índios.  Não  se  dispõe  de  dados  sobre  as  causas  das doenças. Segundo informação 
transmitida pela FUNASA eles têm conhecimento da causa somente nos casos em que 
Carajás encaminha os pacientes para Marabá, senão o prontuário é enviado 
diretamente para a aldeia. 

Parece que esses casos devem entrar no sistema de informação da FUNASA, pois as 
informações que entram no sistema vêm das aldeias. 

Em Marabá, são utilizados os Hospitais conveniados da Vale: CLIMEC, Celina 
Gonçalves, Santa Marta e Laboratório São Lucas (particular), esses dois últimos 
atendendo os Xikrin desde os anos 80 a partir de convênio com a Vale. 

Os profissionais da FUNASA realizam o encaminhamento e acompanhamento dos 
pacientes, o retorno dos mesmos para a aldeia é de responsabilidade das Associações. 

A situação de atendimento aos índios do Pólo Marabá, sem convênios, é bastante grave, 
pois o SUS não consegue responder a demanda da população urbana e rural do 
município e no caso dos índios isso se agrava pelo preconceito e pelo fato do 
atendimento do SUS ser municipalizado. Prevê-se uma situação cada vez mais caótica, 
até mesmo no sistema de saúde particular, pois a população da cidade de Marabá 
cresce e tende a crescer ainda mais, dado o papel de pólo regional que esta desempenha 
e vem se consolidando para isso, por meio da definição de zoneamentos urbanos 
orientados para seu crescimento industrial. 

Os Xikrin expressam veementemente sua preferência ao atendimento de saúde dado a 
eles no Hospital de Carajás. Este fato é explicado pelo preconceito a que são submetidos 
nos estabelecimentos de saúde em Marabá. Isso não ocorre em Carajás onde possuem 
uma ala de atendimento, uma chácara para alojamento das famílias e doentes em 
recuperação e contam com a amizade e o apoio logístico do Sr. Josino”. 

A saúde terciária, segundo Vidal (2009), “envolve problemas de saúde mais complexos e 
que demandam tratamentos mais especializados, são tratados com a assessoria e 
acompanhamento do Dr. João Paulo Botelho, em alguns casos os pacientes são 
encaminhados para Belém ou São Paulo. Em São Paulo, os Xikrin contam com o 
encaminhamento dos doentes para o Hospital Escola Paulista de Medicina pelo Dr. 
João Paulo e ficam alojados na CASAI/SP onde recebem todo o apoio logístico e de 
enfermagem”. 

Fim, Vidal, na mesma citação, informa a existência de um caso de tuberculose no ano 
de 2008 no pólo Marabá, além de quatro óbitos e um natimorto, todos os casos 
ocorreram entre os Xikrin. 
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Segundo a autora, “ao que pese o número de indivíduos Xikrin em relação ao total da 
população indígena do Pólo Marabá, é alta a taxa de morbidade entre os primeiros, 62% 
dos casos. 

Os indicadores da morbidade possibilitam a interpretação de uma série de informações 
sobre a situação de saúde da população, na medida em que representam as situações 
de maior complexidade e gravidade, que necessitam de atenção hospitalar, consumindo 
mais recursos assistenciais. 

No caso dos índios Xikrin, as principais causas de morbidade, entre os anos de 2006 a 
junho de 2008 foram: 

 Doenças infecciosas e parasitárias 

 Doenças do aparelho respiratório 

A partir dessa classificação, é possível notar que as principais causas de morbidade, 
podem estar associadas a uma possível característica regional (insalubridade, falta de 
saneamento básico, etc.), principalmente se for considerado que as primeiras causas 
são as doenças infecciosas e parasitárias. 

Nota-se uma fragilidade do conjunto de aspectos sócio-econômicos e ambientais 
relacionados com a situação de saúde da população, bem como uma deficiência no 
sistema de atenção à saúde e suas ações de prevenção e promoção de saúde. 

É sempre bom informar, tendo em vista a estreita relação dos índios Xikrin com a 
população regional, que os estudos realizados pela Diagonal, indicam, no ano de 2005, 
no Pólo Carajás, um total de 1248 casos ativos de Hanseníase nos doze municípios 
especificados, sendo 799 (64,02%) homens e 449 (35,98%) mulheres. O Pólo Araguaia, 
havia um total de 308 casos ativos, sendo 174 (56,49%) homens e 134 (43,51%) 
mulheres. Também é alta a incidência de Leishmaniose tegumentar e dengue, nos dois 
pólos. 

Nestes pólos, as Doenças Infecciosas e Parasitárias também foram importante causa de 
óbitos. Ainda concorreram nesse grupo d causas, a Infecção por HIV (14,41%) e as 
infecções intestinais (18,92%), estas últimas relacionadas às condições ambientais e de 
higiene. 

Conforme explicitado anteriormente, as condições sanitárias registradas nas aldeias 
precisam ser consideradas neste cenário nosológico. A realidade diagnosticada aponta 
para importante contribuição do principal cenário de vivência desta população na 
composição do quadro nosológico identificado. 

A Tabela 168 apresenta os profissionais envolvidos no atendimento à saúde dos Xikrin 
do Cateté, a função exercida, o local de trabalho e suas responsabilidades. 
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Tabela 168: Profissionais Envolvidos no Atendimento à Saúde dos Xikrin do Cateté, a Função 
Exercida, Local de Trabalho e Responsabilidades 

Nome Função Local de 
trabalho Vínculo Responsabilidades / 

Observações 

Antônio Jaques 
Cardoso Moreira 

Auxiliar 
Administrativo Marabá FUNASA Responsável pelo Pólo 

Marabá. 

Simone Nabarro Enfermeira Marabá FUNASA 

Enfermeira chefe responsável 
pelo Xikrin. Coordenação da 
equipe interna, de campo e 
volante que atende aos Xikrin 

Rodízio Técnica de 
enfermagem Djudjê-kô FUNASA 

Substituição no período de 
folga da técnica de 
enfermagem Atendimento à 
saúde da comunidade 
Coordenação do trabalho dos 
monitores in indígenas 
Encaminhamento de 
pacientes para a cidade 

Rodízio Técnica de 
enfermagem Oodjã FUNASA 

Atendimento à saúde da 
comunidade Coordenação do 
trabalho dos monitores 
indígenas Encaminhamento 
de pacientes para a cidade 

Felisbela Técnica de 
enfermagem Djudjê-kô Kàkàrekré 

Atendimento à saúde da 
comunidade Coordenação do 
trabalho dos monitores 
indígenas Encaminhamento 
de pacientes para a cidade 
Trabalha 20 dias na aldeia e 
folga 10 dias na cidade 

Bepkamrêk Xikrin Técnico de 
enfermagem Djudjê-kô Kàkàrekré Apoio ao trabalho nos Postos 

de Saúde na aldeia 

Ikrô Kayapó Técnico de 
enfermagem Djudjê-kô Kàkàrekré Apoio ao trabalho nos Postos 

de Saúde na aldeia 

Bep-kra Xikrin Agente indígena de 
saúde Djudjê-kô FUNASA Apoio ao trabalho nos Postos 

de Saúde na aldeia 

Wakin Xikrin Agente Indígena de 
Saúde Cateté FUNASA Apoio ao trabalho nos Postos 

de Saúde na aldeia 

Painkrã Xikrin Agente Indígena de 
Saúde Cateté FUNASA Apoio ao trabalho nos Postos 

de Saúde na aldeia 

 Agente Indígena de 
Saúde Oodjã  Indicação de nome sem 

treinamento ainda 

 Laboratorista 
Equipe 
volante de 
saúde 

FUNASA 
Visita a cada 60 dias as 
aldeias 
Xikrin ver quadro 

Afons Odontólogo Equipe 
volante de saúde Kàkàrekré 

Visita a cada 
60 dias a 
aldeia Djudjê-
kô Xikrin ver 
quadro 

Executa tratamento 
odontológico, palestras para 
os alunos da escola sobre 
flúor, prevenção e cuidados 
bucais. No Djudjê-kô tem um 
excelente consultório 
odontológico 
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Nome Função Local de 
trabalho Vínculo Responsabilidades / 

Observações 

Lucílio Carvalho Odontólogo 
Equipe 
volante de 
saúde 

FUNASA 

Atendimento odontológico nas 
aldeias Cateté e Oodjã. No 
Cateté O dentista anterior 
fazia somente extrações e esse 
atual tem problemas para 
fazer as “chapas” e trocar a 
forma de trabalho. No Oodjã o 
trabalho pode ser realizado 
pois a população é menor. 

Dr João Paulo 
Botelho Vieira 
Filho 

Médico consultor para 
a saúde Xikrin 

Reside em 
São Paulo 
e visita 
todos os 
anos as 
aldeias 
Xikrin e 
Suruí 

Kàkàrekré e 
Porekru 

Único médico da região. 
Avaliação e encaminhamentos 
anual de todos aspectos da 
saúde Xikrin: infra- estrutura, 
imunização, avaliação de 
pacientes, convênios com 
hospitais na cidade etc . 
Aconselhamento e orientação 
permanente à equipe de saúde 
do Pólo Marabá, pois não tem 
médico. Apoio e 
encaminhamento aos 
pacientes tratados em São 
Paulo. 

Yuri 

Enfermeira e gerente 
de projetos especiais 
do Hospital Yutaka 
Takeda (HYT) 

Carajás VALE / HYT 

Acompanhamento dos 
pacientes Xikrin em 
tratamento em Carajás Não 
enviam informações quando o 
paciente retorna diretamente 
para a aldeia. A informação 
somente é transmitida à 
Funasa/Marabá se o paciente 
é encaminhado para 
tratamento em Marabá ou 
outra localidade. 

Josino Apoio logístico e 
motorista Carajás VALE Apoio aos pacientes em 

tratamento em Carajás 

Valdemira Gerente do Convênio FUNASA / 
APITO Marabá APITO 

Faz a gestão financeira dos 
recursos humanos do 
Convênio FUNASA que atende 
aos Xikrin. 

Climec, 
estabelecimentos 
conveniados e 
Hospital Yutaka 
Takeda 

 
Marabá, 
Carajás e 
Belém 

VALE 
Consultas especializadas, 
internação, pronto socorro, 
atendimento ambulatorial 

Hospital Escola 
Paulista de 
Medicina 

 São Paulo 
FUNASA/ 
Associações 
Indígenas 

Tratamento especializado 

Fonte: FUNASA-Pólo Marabá e Associações Indígenas. 
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10.7 ASPECTOS ARQUEOLÓGICOS 

A caracterização e avaliação da situação atual do patrimônio arqueológico da Serra 
Norte, Complexo Minerador de Carajás, aqui apresentada, foi realizada com base em 
dados arqueológicos e etno-históricos relativos à região de inserção do empreendimento, 
conforme recomenda a Portaria IPHAN 230/2002.  

A maior parte das informações disponíveis sobre ambos os níveis da análise está em 
forma de propostas de trabalhos (projetos/orçamentos) e apresentação de resultados 
(relatórios/artigos/livros). Cabe ressaltar que há um alto grau de redundância nas 
informações e que boa parte destas encontra-se em relatórios que apresentam dados 
muitos preliminares. 

O nível local de análise versa especificamente sobre a Serra Norte, utilizando os 
resultados dos estudos realizados pelo Museu Paraense Emílio Goeldi na área. 

Com exceção dos estudos conduzidos para o salvamento arqueológico dos sítios 
localizados na área de inundação da UHE Tucuruí, financiados pela Eletronorte 
(Araújo-Costa, 1983), os conhecimentos arqueológicos existentes sobre todos os níveis 
de análise da área de estudo resultam, em sua esmagadora maioria, de estudos 
financiados total ou parcialmente pela Vale, a saber: 

 1983-1987: Projeto Carajás – Sub-projeto Salvamento Arqueológico em Carajás/PA. 
Convênio CVRD/MPEG. 

 1988-1995: Projetos individuais de arqueólogos do MPEG/CNPq. 

 2001-2004: Projeto de Arqueologia Preventiva na Área da Mineração Serra do 
Sossego. Convênio CVRD/MPEG. 

 2003: Prospecção Arqueológica na pêra ferroviária de Parauapebas - MSS (PA). 
Contrato MSS/Scientia. 

 2003-2005: Salvamento Arqueológico na Área do Projeto Salobo. Convênio Salobo 
Metais/MPEG. Projeto em andamento, com conclusão prevista para 2006. 

 2003-2004: Mineração Níquel do Vermelho – EIA/RIMA. Contrato CVRD/CEMA 
Consultoria em Meio Ambiente. 

 Desde 2004: projetos de arqueologia preventiva na Serra Sul; no corpo N5 da Serra 
Norte e no Níquel do Vermelho, executados pela Scientia/Fundação Casa de 
Cultura de Marabá. Convênio CVRD/FCCM. 

Ainda na Mesorregião Sudeste do Pará, trouxeram valiosas informações os projetos de 
levantamento e resgate arqueológico nas linhas de transmissão Tucuruí-Presidente 
Dutra III e Tucuruí-Açailândia IV (contratos EATE/Scientia e ENTE/Scientia) e de 
diagnóstico arqueológico da UHE Santa Isabel (realizado pelo Museu Paraense Emílio 
Goeldi). 

O maior número de sítios cadastrados na região, no entanto, se deve à Fundação Casa 
de Cultura de Marabá que, em 21 anos (1978-1999), cadastrou 157 sítios na 
Messorregião Sudeste do Pará (Atzingen, Silva & Rodrigues, 1999). 
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Do total dos sítios arqueológicos registrados na região, quase metade (97) localiza-se 
nos municípios de São Geraldo do Araguaia e Marabá, onde se concentraram as 
atividades da Fundação Casa de Cultura de Marabá. Nos municípios de Canaã dos 
Carajás e Parauapebas localizam-se 86 sítios (2006), como resultado dos estudos 
arqueológicos na área do Programa Grande Carajás, de responsabilidade da Vale.  

10.7.1 SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS DA MICRORREGIÃO PARAUAPEBAS 

A Microrregião Parauapebas congrega cinco municípios (Água Azul do Norte, Canaã dos 
Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás e Parauapebas), em três dos quais existem 
sítios arqueológicos registrados: Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas. 

Dos 354 sítios arqueológicos cadastrados na Mesorregião Sudeste do Pará, 91 (26%) 
localizam-se na Microrregião Parauapebas, e 263 nas demais microrregiões do sudeste 
Paraense. 

Os sítios arqueológicos especificamente da Microrregião de Parauapebas dividem-se, 
quanto à implantação. A predominância absoluta de sítios arqueológicos em cavidades 
naturais em relação aos sítios a céu aberto não corresponde à realidade pretérita, mas 
ao fato de a ênfase das pesquisas arqueológicas na região ter sido dada às cavidades 
naturais de interesse do Complexo Minerador de Carajás. 

As categorias de sítios da microrregião são a seguir apresentadas, relacionando-os, 
sempre que possível, aos cenários descritos para o contexto mais amplo da Mesorregião 
do Sudeste Paraense. 

As categorias de sítios registradas na Microrregião Parauapebas são as apresentadas a 
seguir. 

Os sítios multicomponenciais são aqueles que apresentam uma ocupação ceramista (no 
caso, de horticultores) sobreposta ao menos a uma ocupação lítica (no caso, de 
caçadores-coletores). Portanto, verifica-se que, até o presente momento, os sítios 
arqueológicos associados ao Cenário 1 (caçadores-coletores) têm predominado na 
região, o que reflete as pesquisas concentradas nas cavidades naturais, onde 
predominam vestígios de caçadores-coletores. 

As categorias de sítios acima mencionadas apresentam a seguinte exposição (os sítios 
multicomponenciais foram somados aos sítios cerâmicos e aos sítios líticos): 

Tabela 169: Categoria e Exposição dos Sítios Arqueológicos, Microrregião de Parauapebas 

Categoria Céu aberto (C.A) Cavidades Naturais (C.N) 

Não Identificados 7 8 

Líticos 0 42 

Cerâmicos 13 21 

Multicomponenciais 4 

Por município, as categorias de sítios arqueológicos registradas na Microrregião 
Parauapebas se distribuem conforme colocado a seguir. 
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Tabela 170: Microrregião de Parauapebas Categoria e Exposição dos Sítios Arqueológicos por 
Município 

Município 
Cerâmicos Líticos Não Identificados 

C.A C.N C.A C.N C.A C.N 

Parauapebas 1 11 - 23 - - 

Curionópolis 2 3 - - - - 

Canaã 10 7 - 19 7 8 

Total 13 21 - 42 7 8 

Nenhum sítio com sinalações rupestres foi identificado até o momento na Microrregião 
Parauapebas. 

Quanto aos sítios a céu aberto, estudos realizados por pesquisadores do Museu 
Paraense Emílio Goeldi evidenciaram 55 sítios arqueológicos associados à ocupação de 
sociedades horticultoras, quase todos localizados próximo das margens dos rios 
Itacaiúnas e Parauapebas (Figura 97). 

 

Figura 97: Localização dos Sítios Arqueológicos a Céu Aberto Registrados pelo MPEG na Microrregião 
Parauapebas 
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Com exceção do sítio PA-AT-56, tipicamente um sítio acampamento, todos os demais 
são sítios-habitação. Quanto ao padrão de assentamento, encontram-se a distâncias 
dos rios que variam entre 20 e 300 metros. Parte se localiza em terras altas, livre de 
inundações e outros ficam cobertos nas cheias. Suas áreas variam entre 1.500 e 80.000 
m2 e os refugos ocupacionais apresentam grandes diferenças de espessura, com alguns 
atingindo 80 centímetros, o que é compatível com as datações já obtidas, entre AD 
280±80 para o sítio Deus Me Livre 1 e AD 1.510±55 para o sítio Angical 1, ambos nas 
margens do rio Itacaiúnas.  

A cerâmica é tipicamente utilitária, temperada com areia, manufaturada por 
acordelamento e com tratamento de superfície onde predominam as decorações em 
vermelho, seguindo-se corrugada, roletada, pintada e outros tipos de menor expressão. 
Urnas funerárias comprovam a prática de enterramentos secundários. 

Certa divergência no padrão de assentamento sugere mais de um período de ocupação, 
o que vem é corroborado pela análise do material cerâmico que sugere que divergências 
com relação ao antiplástico e à decoração. 

As características do material cerâmico demonstraram a predominância de traços 
diagnósticos da Tradição cerâmica Tupiguarani, bastante difundida em todo o território 
brasileiro, cuja origem é considerada a região amazônica (Brochado, 1984, 1989, 1991). 

  

Figura 98: Urna Funerária, Recuperada em sitio 
Arqueológico Fonte: Acervo MPEG - Arquivo Vale. 

Fotos: Luiz Braga - Fonte: Magalhães, 1994 

Figura 99: Assador de beiju, Recuperado Sítio 
Arqueológico Fonte: Acervo MPEG - Arquivo Vale. 

Fotos: Luiz Braga - Fonte: Magalhães, 1994 

  

Figura 100: Vasilhas Arqueológicas Utilitárias. 
Fonte: Acervo MPEG - Arquivo Vale. Fotos: Luiz 

Braga - Fonte: Magalhães, 1994 

Figura 101: Fragmentos de Cerâmica com 
Decoração pintada policroma. Fonte: Acervo 

MPEG - Arquivo Vale Fotos: Luiz Braga - Fonte: 
Magalhães, 1994 
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Figura 102: Fragmentos de Cerâmica Arqueológica com Decoração Plástica. 

Fonte: Acervo MPEG - Arquivo Vale - Fotos: Luiz Braga - Fonte: Magalhães, 1994 

Concomitantemente à confecção de artefatos de pedra pela técnica do lascamento, 
necessários às atividades cotidianas por seu gume adequado ao corte, às raspagem e à 
perfuração, tornam-se populares os artefatos de pedra polidos, dentre os quais 
sobressaem, na região, as lâminas de machado. Os machados são de extrema utilidade 
na derrubada de árvores, para limpeza de áreas destinadas à construção das aldeias, 
aos roçados e para a confecção de canoas diversas. 

  

Figura 103: Lâmina de Machado Polida, 
Fragmentada, em Forma de T. 

Figura 104: Lâmina de Machado Polida, oval. 
Fotos: Luiz Braga 

Fonte: Magalhães, 1994 

Aos artefatos líticos polidos acima mencionados encontram-se associadas às oficinas de 
polimento registradas na Mesorregião Sudeste do Pará. 

10.7.2 ARQUEOLOGIA DA SERRA NORTE 

10.7.2.1 Considerações  

Os sítios arqueológicos da Serra Norte revolucionaram os conhecimentos pretéritos 
sobre caçadores-coletores da Amazônia, revelando não apenas sua antiguidade, como 
aspectos da cultura material até então desconhecidos na Amazônia. 
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São sítios únicos, com uma grande quantidade de material arqueológico, evidências de 
ocupações humanas que abrangem quase que todo o Holoceno. Figuram entres os sítios 
mais antigos da Amazônia e alguns deles apresentam ótima preservação de matéria 
orgânica dentro do contexto amazônico. 

Os estudos arqueológicos já realizados até o momento na região de Carajás indicam 
uma ocupação humana intensa, que utilizou uma série de ambientes diferenciados e, a 
contar pela cronologia gerada pelas pesquisas nas grutas da Serra Norte, com uma 
profundidade temporal considerável, conforme Tabela 171. 

Tabela 171: Datação dos Sítios Arqueológicos, Serra Norte 

Sítio 
Datação 

(AP) 

Gavião 2.900 

Rato 7.040 

Gavião 8.140 

Guarita 8.260 

Rato 8.470 

Pequiá 8.119 

Pequiá 8.340 

Pequiá 8.52. 

Pequiá 9.000 

Fonte: Magalhães, 1994; 2004. 

Dentro do contexto amazônico, a Serra dos Carajás apresenta uma paisagem diferente e 
dinâmica geomorfoclimática única, fator importante da apropriação desse espaço por 
populações pretéritas, conferindo particularidade aos vestígios arqueológicos ali 
encontrados.  

As particularidades ambientais da região de Carajás, sobretudo as formações 
pseudocársticas, que propiciaram abrigos naturais para as populações pretéritas e 
apresentam contexto único para preservação do vestígio arqueológico, tornam as 
pesquisas arqueológicas nesta região de importância para a geração de conhecimentos 
sobre a diversidade cultural das populações indígenas da Amazônia, em tempos 
recuados. 

10.7.2.2 Sítios Arqueológicos  

Apresentam-se, aqui, informações obtidas, em sua maioria, em relatórios das pesquisas 
arqueológicas realizadas pelo Museu Paraense Emílio Goeldi na Serra Norte, sobretudo 
nas Minas de N1 e N4. Alguns dados são provenientes das pesquisas atualmente em 
andamento na Mina de N5, pela Scientia/FCCM. 

A grande maioria dos sítios arqueológicos da Serra Norte está associada às formações 
pseudocársticas existentes na região. Essas cavidades são encontradas em grande 
número nas bordas dos platôs ferríferos, o que aponta para o alto potencial 
arqueológico da região abrangida pela Serra Norte. 
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A ocupação pré-cerâmica das cavidades naturais por sociedades caçadoras-coletoras na 
região de Carajás foi evidenciada pela primeira vez em 1984, na Gruta do Gavião (PA-
AT- 69), localizada na encosta noroeste da Mina de N4 (Magalhães 1994, Silveira 1994). 
A gruta, que foi objeto de várias campanhas de escavação e estudos laboratoriais 
(Lopes, 1986; Hilbert & Lopes, 1989; Magalhães, 1992; 1993; Hilbert, 1993; Silveira, 
1994), desencadeou prospecções arqueológicas nas escarpas dos platôs da Serra Norte, 
com a conseqüente descoberta de outras cavidades naturais com vestígios 
arqueológicos (Magalhães, 1992; 1993; 1994; 1995; Maurity, 1994), algumas das quais 
foram objeto de escavações e estudos laboratoriais. Uma delas, no platô N5, a Gruta do 
Pequiá (PA-AT-81), também tem evidências de uma ocupação datada do começo do 
Holoceno. (Magalhães, 1997 a, b, c, d; 1998; 2001). 

 

Figura 105: Vasilha Cerâmica de Contorno Simples, não Decorada, e Raspador Lateral sobre Lasca, 
Coletados em Gruta da Serra Norte (N1). 

Acervo MPEG - Foto: Luiz Braga - Arquivo Vale 

Fonte: Magalhães, 1994 

Os vestígios arqueológicos evidenciados nas várias cavidades da Serra Norte, sobretudo 
a indústria lítica e restos orgânicos associados à subsistência das sociedades 
caçadoras-coletoras, sugerem um mesmo horizonte de ocupação. 

Aparentemente, o material cerâmico das grutas não tem relação com a cerâmica dos 
sítios a céu aberto do alto Itacaiúnas. 

No que concerne às categorias de sítios arqueológicos registrados até o momento na 
Serra Norte, a situação é a apresentada pela Tabela 172. 

Tabela 172: Categoria dos Sítios Arqueológicos, Serra Norte 

Categoria Quantidade 

Não Identificados 4 

Líticos 20 

Cerâmicos 9 

Multicomponenciais 3 
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Associando-se as categorias de sítios aos cenários apresentados para a pré-história da 
Mesorregião do Sudeste Paraense, tem-se a relação colocada na Figura 106. 

Exatamente pelo fato de que as pesquisas na Serra Norte foram todas voltadas a 
estudos preventivos nas áreas de mineração da Vale, os sítios do Cenário 1 (caçadores-
coletores produtores de artefatos de pedra lascada), que teve as cavidades naturais 
como ambiente privilegiado, dão a impressão de dominar. 

22%

78%

C.A.

C.N.

 

Figura 106: Serra Norte Gráfico de Representação dos Cenários Pré-Coloniais 

Dentre os sítios do Cenário 1 estudados na Serra Norte pela equipe de arqueologia do 
Museu Paraense Emílio Goeldi, quatro se destacam, pela riqueza de vestígios 
arqueológicos neles evidenciados e pela antiguidade revelada pelas datações, a saber: 

 Platô N1: Gruta da Guarita e Gruta do Rato. 

 Platô N4: Gruta do Gavião. 

 Platô N5: Gruta do Pequiá. 

As datações mais antigas obtidas nesses sítios giram todas em torno de 8.000 anos AP, 
sendo que na Gruta de Pequiá essa antiguidade remontou há 9.000 anos AP. 

A seguir, será feita uma breve descrição das pesquisas nessas grutas e dos resultados 
nelas obtidos. 

10.7.2.2.1 Gruta da Guarita (PA-AT-82) – Platô N1 

As informações sobre este sítio arqueológico são muito incompletas. Apesar de 
escavações extensas nesta gruta, só há informações quanto à primeira etapa de campo 
e sobre a análise do material lítico. 

Na primeira etapa de campo uma área de 8 m2 foi escavada próxima a entrada da gruta. 
A escavação alcançou uma profundidade máxima de 70 centímetros e é onde o pacote 
arqueológico se apresentou mais profundo. Não se chegou ao fim do pacote 
arqueológico e acredita-se que ele vá até um metro de profundidade. O sedimento 
apresentou-se homogêneo, sem mudanças claras de camada. 

Dois momentos distintos de ocupações foram observados, divididos por uma linha de 
pedras provenientes de desmoronamentos. Entretanto, a concentração delas em 
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determinados níveis indica uma provável maior umidade do clima, com acentuada 
queda de chuvas. 

1º momento – ocorrência de estilhas e lascas de quartzo hialino e leitoso. 

2º momento – lascas maiores e peças feitas de cristal-de-rocha a partir do lascamento 
de seixo em grande quantidade. 

Há uma grande ocorrência de material lítico, composto por quartzo, ametista citrino e 
opala. Cerâmica presente na superfície e em alguns quadrados em níveis de 10 e 20 cm 
de profundidade. 

10.7.2.2.2 Gruta do Rato (PA-AT-84) – Platô N1 

Foram escavados 20 m2 na entrada principal desta gruta.  A escavação foi feita em 
níveis artificiais de cinco centímetros, e cada quadra foi subdivida em quadrados de 25 
cm2. O pacote arqueológico atingiu um metro de profundidade na quadra 7C. 

Na superfície e em algumas quadras, em até 10 centímetros de profundidade, ocorre 
cerâmica. O material nos primeiros 40 centímetros é caracterizado pela presença de 
lascas, estilhas e artefatos feitos em quartzo e cristal-de-rocha (seixo). Em comparação 
ao material da Gruta do Gavião, a indústria lítica apresenta peças substancialmente 
maiores. Nos níveis inferiores as lascas e artefatos são de tamanho menor. Em todos os 
níveis há grande quantidade de peças em cristal-de-rocha e quartzo leitoso. Foram 
utilizadas como matéria–prima para lascamento o quartzo, a ametista, o citrino e a 
opala. 

10.7.2.2.3 Gruta do Gavião (PA-AT-69) – Platô N4 

Na parte frontal da Gruta do Gavião, uma longa camada apresentou vestígios de 
madeiras, vegetais e alimentos tais como sementes, ossos e dentes de pequenos 
animais, restos de moluscos, ossos de peixe e fragmentos de casco de tartaruga, 
indicando uma dieta variada dessas populações. As sementes e os animais identificados 
mostram que os habitantes da gruta não utilizavam apenas o ambiente de cerrado do 
planalto, mas também caçavam e utilizavam a fauna e a flora dos Vales florestados 
contíguos. 

Na área interna, foram escavados 110 m2 e recolhidas cerca de 5.000 peças. As 
evidências arqueológicas dos níveis superiores (superfície e nos primeiros cinco 
centímetros do piso da gruta) da Gruta do Gavião revelaram fragmentos cerâmicos 
simples, de queima redutora incompleta, sem qualquer decoração, e de técnica de 
manufatura por roletes. Este horizonte não foi datado. 
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Foto 1: Escavações na entrada 
principal da Gruta do Gavião.Arquivo 
Vale. Foto: Luiz Braga 

Nos níveis inferiores, associados a múltiplas ocupações por caçadores-coletores, que 
chegam somente a 50 centímetros de profundidade, com datações radiocarbônicas 
entre 2.900±90 AP (Teledyne Isotopes 1-14,910) e 8.140±130 AP (Teledyne Isotopes 1-
14,912), foram evidenciados raspadores, furadores, lascas simples com marca de 
utilização, núcleos, lascas, detritos em quartzo hialino, ametista, quartzo citrino e 
opala. Ocorreram ainda “quebra-coquinhos” e percutores em granito e arenito, minerais 
e rochas que não são encontrados na Serra Norte, evidenciando, portanto, seja 
expedições em busca dessas matérias-primas, seja seu transporte durante migrações 
passadas, seja troca com outras tribos indígenas que viviam em territórios onde tais 
matérias-primas ocorriam. 

O material ósseo está relacionado com o processo de subsistência, especialmente com a 
dieta alimentar. Foram identificados ossos de preguiça, macaco, paca, cutia, veado, 
caititu, jabuti, jacaré, aves, moluscos, pequenos peixes, e cobra. Houve apropriação de 
recursos alimentares existentes tanto no ambiente de canga como no ambiente de 
floresta, além de rios e lagos, caracterizando-se assim como uma economia mista de 
amplo espectro, baseada em pequenos espécimes, com predominância dos animais que 
ocorrem em floresta. Em sua maioria, são animais de pequeno porte e de fácil captura. 

Tanto os animais caçados como os produtos coletados, provenientes da Gruta do 
Gavião, são basicamente correspondentes àqueles caçados e coletados por grupos 
indígenas atuais e pela população ribeirinha que habita a região e adjacências. 

10.7.2.2.4 Gruta do Pequiá (PA-AT-81) – Platô N5 

Esta gruta é formada por dois salões principais e dois salões menores. Foram feitas 3 
sondagens de 0,5 m2 em 1994, nos dois salões principais. Em uma das sondagens foi 
evidenciado material lítico, quartzo, a cinco centímetros de profundidade. Nas outras 
duas sondagens, que foram realizadas no segundo salão principal, o qual apresenta 
maior número de blocos abatidos, não foi evidenciado material arqueológico. Na 
superfície, foram encontrados fragmentos de cerâmica. 
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Foto 2: Entrada da Gruta do Pequiá. 
Foto: Luis Beethoven Pilo, 2004. 

Uma das galerias apresenta blocos e matacões abatidos após a ocupação humana, uma 
vez que foi evidenciado material arqueológico em baixo dos blocos e matacões. 

A escavação deste sítio seguiu a metodologia de decapagem, segundo níveis naturais, 
através de níveis artificiais de cinco (predominantemente) até 10 centímetros 
(dependendo da espessura da camada). Quadriculamento por m2 e quadras 
subdivididas em quadrículas de 25 cm2. A área arqueológica identificada não foi 
totalmente escavada, porém 85% da área foi trabalhada. 

Ao todo, foram escavados 58 m2 e evidenciados dois milhares de restos de cultural 
material e matéria orgânica processada. A cultura material é caracterizada pela 
presença predominante de lascas de quartzo hialino, bom número de lascas de quartzo 
leitoso, citrino, opala, raras ametistas e outras rochas. Alguns artefatos líticos em rocha 
foram evidenciados. Até os primeiros cinco centímetros, foram encontrados muitos 
fragmentos de cerâmica, de origem variada. 

À medida que a escavação prosseguia, a área escavada reduziu-se gradativamente, 
atingindo um nível no qual a presença de material arqueológico desapareceu. A partir 
da camada dois, a área trabalhada foi reduzida para 26 m2. 

O sítio apresentou cinco camadas, que variaram entre 10 e 17 centímetros de 
espessura. Três dessas camadas apresentaram vestígios de ocupação pré-histórica. A 
camada 1 é a camada de solo atual, tendo apresentado atividades humanas recentes. 
As camadas 2, 3 e 4 são as camadas arqueológicas principais. A camada 5 corresponde 
à base inicial da ocupação e é composta pela rocha base da gruta e por um sedimento 
muito compactado e sem presença de material arqueológico. 

Algumas quadrículas foram escavadas dentro da camada 5, entre 35 e 50 cm, e não foi 
evidenciado nenhum material arqueológico. 

A camada 1 (até cinco centímetros de profundidade), era composta por folhas, 
carapaças e ossos de fauna local e de pequenos fragmentos de rocha cuja granulometria 
tinha em média menos de 1mm [textura de areia grossa]. 

Nas camadas 2, 3 e 4 foram coletados, em maior ou menor quantidade, ossos, sementes 
e líticos (lascas e artefatos), centenas de fragmentos de cerâmica (camada 2), muitos 
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fragmentos de carapaça de moluscos terrestres e fluviais (camadas 2, 3 e 4), carvão 
para datação e amostras de sedimento para análises químicas. 

Mais de 5.000 lascas de cristais-de-rocha, dezenas de artefatos feitos em outras rochas, 
mais de um milhar de fragmentos de ossos animais e alguns humanos e outro milhar 
de sementes calcinadas foram recuperados na escavação das camadas arqueológicas. 
Ossos humanos (camada 2) encontrados num enterramento primário eram poucos e 
muito fragmentados. 

Magalhães (1997d) menciona que a Gruta do Pequiá “tornou-se o principal sítio 
arqueológico estudado pelo Museu Goeldi, tal a riqueza de informações” nela obtidas, e 
que a ocupação humana deste sítio era tão antiga quanto a da Gruta do Gavião, 
podendo ser até mais antiga (Magalhães 2001). 

Efetivamente, as datações obtidas no laboratório Beta Analytic acusaram que o nível 
mais antigo da Gruta do Pequiá atingia 9.000 anos, contra 8.000 anos da Gruta do 
Gavião. 

10.7.2.3 Arqueologia Preventiva 

A Scientia Consultoria Científica desenvolve para a Vale um Projeto de Arqueologia 
Preventiva na Serra Norte do Complexo Minerador de Carajás. A seguir são 
apresentados os principais estudos e resultados no âmbito do Projeto na região de 
inserção do empreendimento. 

10.7.2.3.1 Pesquisas nas Áreas de Intervenção da Usina de Ferro e da Subestação 
Principal de Derivação da Linha de Transmissão 

Em conformidade com o projeto encaminhado ao IPHAN foram realizadas pesquisas nas 
áreas de intervenção da Usina de Ferro e da Subestação Principal de Derivação da 
Linha de Transmissão.  

As pesquisas visaram verificar a ocorrência de sítios arqueológicos que pudessem ser 
afetados pelos empreendimentos, através de prospecção visual das superfícies expostas 
do terreno e de execução de sondagens sub-superficiais no solo. No caso da subestação, 
foi feito também o resgate dos sítios arqueológicos em risco. 

Ambos os empreendimentos se localizam na Serra Norte, dentro da área de pesquisa 
autorizada pelo IPHAN. 

10.7.2.3.1.1 Pesquisas Desenvolvidas na Área da Usina de Ferro e Resultados 

O terreno prospectado se encontra em uma alta vertente, incluindo partes próximas ao 
topo, de um vale profundo, acima das instalações de beneficiamento e transporte de 
minério que estão situados a leste, nordeste e sudeste da área trabalhada. 

Do outro lado do referido topo, a oeste, se encontra a Mina N4 – W, cuja expansão 
deverá atingir a área prospectada. Essa área ainda não havia sido foco de prospecções 
arqueológicas anteriormente, mas, com base no conhecimento arqueológico de áreas 
adjacentes (platôs N4WS, N4E, N5E, N5S), onde ocorrem vários sítios arqueológicos 
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com alta relevância, a expectativa sobre a área a ser prospectada era de que detinha um 
alto potencial arqueológico. 

As prospecções abrangeram, além da área da usina, pesquisas em cavidades naturais 
que se suspeitava existirem na área de pesquisa. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DA ÁREA PESQUISADA 

A cobertura vegetal é de floresta equatorial (Foto 3), quase contínua, predominante de 
terra firme, constituída essencialmente de formações florestais perenifólias, latifoliadas, 
higrófilas, hileianas. Essas formações florestais são interrompidas por clareiras de 
composição semelhante a savanas, denominadas campos rupestres (Foto 3), 
constituídas de gramíneas baixas, plantas herbáceas e lenhosas de pequeno porte. 

 
Foto 3: Vegetação da área prospectada da Usina: (A) Floresta equatorial com 
árvores de grande e médio porte. (B e C) Campos rupestres nas áreas onde 
predominam afloramentos de rocha. 

O terreno da área prospectada apresenta locais com matas e áreas onde predominam 
afloramentos de rocha (canga), perceptíveis na foto aérea pela vegetação densa de 
floresta equatorial formando um “manto” de copas altas e pela vegetação mais rala 
(campos rupestres) (Figura 107). 

A região prospectada também apresenta áreas já impactadas pela ação humana, sendo 
que quatro áreas contínuas dentro da área pesquisada se destacam pelo impacto 
sofrido (Foto 4). De uma maneira geral, as vertentes mais acentuadas, na porção oeste 
da área, parecem ter sofrido o menor impacto e são caracterizadas pela presença de 
grandes árvores com copas altas.  
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Figura 107: Aérea da Área Pesquisada (acima à direita), e Locais Dentro Desta Área com Alterações 

Antrópicas (A-D). 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
421 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A prospecção arqueológica foi realizada em toda a área a ser impactada, através de 
caminhamentos na direção norte-sul ou leste-oeste, em intervalos regulares de 40 
metros (Figura 108). Ao longo do caminhamento, toda a superfície foi examinada 
quanto à presença de material arqueológico, e a cada 40 metros foi realizada uma 
tradagem com cavadeira articulada tipo “boca de lobo” (Foto 4). 

As tradagens atingiram, em média, 50 cm de profundidade e, e tinham 30 cm de 
diâmetro. O registro dos locais de sondagem foi realizado com um aparelho GPS 
(Coordenadas UTM), e descrição de suas principais características como dimensões, 
textura e cor do sedimento e ausência/presença de vestígios. 

Também foram averiguadas áreas onde fatores naturais evidenciavam partes do 
subsolo, como áreas erodidas, raízes de árvores caídas, margens de igarapés, assim 
como cavidades naturais encontradas durante a prospecção. 

 
Foto 4: Atividades de Prospecção Arqueológica. Tradagens, Inspeção de Superfície, e Registro em 
Planilhas. 

Devido à extensão relativamente grande do terreno prospectado (cerca de 2km²), a área 
foi subdividida em três setores: Nordeste (NE), Norte (N) e Sul (S), abordados 
separadamente (Foto 4). Esse procedimento reduziu o tempo de caminhada para os 
pontos de apoio e acesso às linhas de caminhamento. 

Os limites entre os setores e a orientação das linhas de sondagens foram estabelecidos 
em função de características naturais do local prospectado, como uma declividade 
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acentuada, ou de intervenções humanas, como a presença de uma calha de rejeito 
recortando o terreno. 

Pouco mais de 1.200 tradagens foram realizadas. Em alguns pontos de tradagem não 
foi possível realizar a escavação, devido à presença de afloramentos de rocha. Nos locais 
muito impactados, limitou-se os trabalhos a um levantamento de superfície.   

O setor NE, que se encontra a leste da calha de rejeito, foi o primeiro a ser prospectado 
e o único com linhas de sondagem orientadas no sentido W - E. 

Devido à declividade acentuada decidiu-se alterar para o setor N a orientação das linhas 
de sondagem nos outros dois setores, seguindo um sentido N -S, acompanhando 
grosseiramente as curvas de nível da vertente. 

O setor N se encontra ao norte da linha 9332000 N e a oeste da calha de rejeito. 

No setor S, situado ao sul da linha 9332000 N, os caminhamentos também seguiram 
uma orientação N – S (Figura 108). 

Não foi evidenciado nenhum material arqueológico em superfície ou sub-superfície nos 
caminhamentos e tradagens com cavadeira. 

 
Figura 108: Caminhamentos Realizados para a Prospecção Arqueológica na Área da Usina. 
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Durante a prospecção arqueológica, vinte e seis cavidades foram registradas dentro da 
área pesquisada (Figura 109, Figura 110, Tabela 173). 

Quinze (Tabela 173) dentre as vinte e seis cavidades apresentam baixo potencial 
arqueológico, devido a uma combinação de fatores como dimensões pouco adequadas 
(área abrigada reduzida, teto baixo, piso muito irregular) e/ou erosão do sedimento 
interno devido à água da chuva, e/ou insalubridade devido à umidade e guano. 
Devemos ressaltar, aqui, que estas características são observáveis hoje, pode ser que no 
passado as cavidades tivessem outras características físicas e/ou ambientais. 
Entretanto, apresentam sedimento passível de ser escavado para prospecção 
arqueológica. 

Dez cavidades (Tabela 173) têm potencial arqueológico mais elevado, por apresentarem 
características mais favoráveis à ocupação humana. Uma das cavidades, (Cavidade 4, 
Figura 109 e Foto 5) apresenta material arqueológico (fragmentos de cerâmica, Foto 6) 
em superfície. 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
424 

 

 
Figura 109: Localização das vinte e seis cavidades dentro da área (em amarelo) pesquisada. O platô 
N4e está localizado na composição de cima, marcado pelo polígono verde, e na composição de baixo, 
no canto superior esquerdo. O sítio arqueológico, cavidade 4, está marcado por um círculo vermelho, 

na composição de baixo. 

A maioria das cavidades se encontra na porção norte da área (Figura 109), nos setores 
NE e N. Aqui, predominam afloramentos de canga recortados, em sentido SW-NE, 
seguindo a declividade natural do terreno, por sulcos que, em ambos os lados, 
apresentam paredões de canga aflorando. Nesses locais, encontram-se freqüentemente 
cavidades sem vestígios em superfície, porém preenchidos, em maior ou menor grau, 
por sedimentos. 
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Essas cavidades estão muito próximas do platô N4E, e a cavidade 22 já faz parte deste 
platô, correspondendo à mesma cavidade denominada como N4E-19. Outras quatro 
cavidades (23, 24, 25 e 26) também estão localizadas no platô N4E, mas ainda não 
temos certeza se elas já fazem parte do conjunto de cavidades registradas no platô N4E. 
Aparentemente, ainda não foram registradas segundo as coordenadas UTM (Tabela 
173). 

Tabela 173: Lista das Cavidades Visitadas Dentro da Área Pesquisada. 

CAVIDADE COORDENADAS 
UTM OBSERVAÇÕES POTENCIAL 

ARQUEOLÓGICO 

1 593945 E - 
9333066 N 

Localizado no limite nordeste da área, nas 
proximidades de um sítio arqueológico 
descoberto anteriormente. 

Baixo 

2 593823 E - 
9333196 N Trata-se de abrigos pequenos. Baixo 

3 593782 E - 
9333187 N 

O maior tem 8m de abertura na boca, 4m de 
profundidade e com até 1,3m de altura do teto. Baixo 

4 593737 E - 
9333169 N Apresenta fragmentos de cerâmica em superfície. Sítio 

Arqueológico 

5 593661 E - 
9333140 N Trata-se de um abrigo pequeno. Baixo 

6 593647 E - 
9333136 N 

Localizado próximo a uma estrada de acesso, 
apresenta duas entradas e tem sedimento entre 
blocos de canga. 

Médio 

7 593927 E - 
9333103 N 

Apresenta pouco sedimento e muitos blocos de 
canga. Baixo 

8 593670 E - 
9333021 N 

Tem um desenvolvimento de mais de 40m; 
apresenta piso de rocha, alterando com 
sedimentos e acúmulos de água; boca orientada 
para leste. 

Médio 

9 593736 E - 
9333041 N Duas pequenas cavernas com teto baixo. Baixo 

10 593589 E - 
9333009 N 

Abrigo com 5m de boca, 4m de profundidade e 
3m de altura do teto; apresenta sedimento entre 
blocos de canga. 

Baixo 

11 593550 E - 
9333004 N 

Apresenta um "túnel" com pouco sedimento, 
muitos blocos de canga e teto baixo. Baixo 

12 593621 E - 
9333009 N Pequena caverna com cerca 5m de profundidade. Baixo 

13 593499 E - 
9333006 N 

Apresenta sedimento entre blocos; as dimensões 
são: 5m de boca, 3m de profundidade e 1,5m de 
teto. 

Baixo 

14 593456 E - 
9333070 N Uma tem menos blocos e mais sedimento. Médio 

15 593426 E - 
9333073 

Apresenta mais de 40m de profundidade; tem 
uma declividade de 45 graus na boca; os 
sedimentos se encontram no fundo.  

Médio 

16 593404 E - 
9333070 N Pequena caverna com cerca 3m de profundidade. Baixo 

17 593456 E - 
9333019 N Pequena caverna com uma abertura no teto.  Baixo 

18 593449 E - 
9333003 N 

Pequena caverna com 3m de profundidade; 
apresenta muitos blocos no piso. Baixo 

19 593415 E - 
9332935 N 

Abrigo com 5m de boca, 3m de profundidade e 
2m de altura máxima; em forma de "túnel".  Baixo 

20 593361 E - 
9332857 N 

Abrigo baixo (teto de 70cm) em paredão de 
canga, com 3m de boca e 3m de profundidade; 
no piso predomina a canga.  

Baixo 

21 593110 E - O maior abrigo tem cerca de 30m de extensão na Médio 
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CAVIDADE COORDENADAS 
UTM OBSERVAÇÕES POTENCIAL 

ARQUEOLÓGICO 
9332353 N boca, 10m de profundidade e até 4m de altura 

máxima. 

22 592901 E - 
9332920 N 

Boca ampla com cerca de 20m de abertura e 
30m de desenvolvimento linear; apresenta uma 
pequena caverna no fundo. 

Médio 

23 592915 E - 
9332882 N Localizado próximo ao abrigo anterior. Baixo 

24 592912 E - 
9332869 N 

Apresenta 3m de boca, cerca de 15m de 
profundidade e 3m de altura máxima. Médio 

25 592994 E - 
9332971 N 

Com 3m de abertura na boca, 12m de 
profundidade e 3m de teto máximo.  Médio 

26 
592963 E – 
9332937 N 

 

Apresenta um salão com piso plano no seu 
interior; 20m de profundidade, teto até 4m de 
altura e uma abertura na boca de 3m. 

Médio 

27 593292 E - 
9331415 

Apresenta um sedimento seco; 6m de boca, 4m 
de altura e 3m de profundidade. Médio 

A cavidade 4 é um abrigo amplo, com uma abertura de cerca de 30 metros, orientada 
para o norte, com até 15 metros de profundidade e até 5 metros de altura máxima do 
teto (Foto 5). Apresenta um piso predominantemente irregular e em declive, com 
grandes blocos e matações abatidos, interrompidos em alguns locais por pisos 
sedimentares relativamente planos com uma abundância de canga (tamanho de 
grânulos e seixos) e com a presença de fragmentos de cerâmica de espessuras variadas 
(Foto 6).  

 
Foto 5: Vista Parcial da Cavidade 4. 

 
Foto 6: Fragmentos Cerâmicos na Superfície da Cavidade, e Detalhe de Algumas Peças. 
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Figura 110: Cavidades com Potencial Arqueológico na Área Pesquisada. 
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RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES 

Na área da usina propriamente dita, não foi evidenciado nenhum material arqueológico 
em superfície ou sub-superfície nos caminhamentos e tradagens com cavadeira. 
Portanto, descartou-se a possibilidade de ocorrência de sítios arqueológicos a céu 
aberto na área do emprendimento, inexistindo razões de ordem arqueológica para a 
realização de obras na área pesquisada. 

No entanto, a existência de várias cavidades naturais, uma das quais com fragmentos 
cerâmicos em superfície (Cavidade 4), aponta para o potencial arqueológico da área, 
situada num contexto conhecido de ocupação pré-histórica de cavidades naturais. 

Os depósitos nas cavidades, principalmente nos locais com potencial arqueológico 
médio, podem conter vestígios enterrados e, portanto, devem ser objeto de uma 
prospecção arqueológica prévia se qualquer tipo de intervenção estiver previsto para as 
cavidades naturais. 

Ressalta-se, aqui, que as cavidades situadas no platô N4E já estão sendo prospectadas 
pela equipe da Scientia Consultoria Científica. Portanto, a recomendação acima se 
refere às cavidades que não fazem parte do platô N4E. 

10.7.2.3.1.2 Pesquisas Desenvolvidas na Área da Subestação Principal de Derivação da 
Linha de Transmissão e Resultados 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DA ÁREA PESQUISADA 

Antes da atividade mineradora, a cobertura vegetal da área pesquisada deve ter sido de 
Floresta Ombrófila de Terras Baixas. Atualmente, a área onde será implantada a 
subestação apresenta uma vegetação em sua maioria típica de áreas alteradas, 
resultado da ação antrópica, com vegetação de juquira, áreas com resquícios de floresta 
mista, e ainda algumas pequenas manchas de floresta ombrófila. Nas áreas adjacentes 
ao empreendimento, há áreas de floresta (Figura 111). A presença de embaúbas 
(Cecropia sp.) e babaçus (Orbignya phaleata) denotam uma vegetação secundária (Foto 7), 
já se desenvolvendo na área alterada. 

 
Foto 7: Vegetação Secundária na Área do 
Empreendimento. 
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O tipo de relevo da área prospectada é de vertentes inclinadas, com paredões na média 
e alta vertente. A área possui várias drenagens sazonais e pelo menos uma perene. 

ATIVIDADES DE PROSPECÇÃO E RESULTADOS 

A metodologia de prospecção arqueológica empregada foi a de amostragem, utilizando-
se de três estratégias (Foto 8 e Foto 9): 

 Vistoria de superfície nos locais com boa visibilidade da superfície do solo; 

 Realização de sondagens arqueológicas de 50X50 cm a cada 100 metros e 

 Realização de tradagens com “boca de lobo” a cada 100 metros, intercaladas com as 
sondagens. 

Ao todo, foram realizadas dez sondagens-teste e onze tradagens com “boca-de-lobo” 
(Figura 111, Figura 112 e Foto 5). Em alguns pontos não foi possível realizar 
sondagens, visto que a canga laterítica estava aflorando. 

Nenhuma das unidades prospectivas realizadas deu resultado positivo para presença de 
material arqueológico. Também não foi encontrada nenhuma evidencia arqueológica em 
área a céu aberto durante o caminhamento de prospecção. 

 
Figura 111: Unidades de Prospecção (em branco), Cavidades (em amarelo) e Entorno da Área da 

Instalação da Subestação Principal de Derivação da Linha de Transmissão. 
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Figura 112: Unidades de Prospecção (em preto), Cavidades (em amarelo) e Topografia da Área. 

Tabela 174: Coordenadas UTM das Unidades Testes (sondagens e tradagens) Realizadas na Área de 
Implantação da Subestação Principal de Derivação da Linha de Transmissão. 

ESTRATÉGIA UNIDADE COORDENADA 

SONDAGEM 

SD 01 22 M 594428 9333117 

SD 02 22 M 593755 9333394 

SD 03 22 M 593936 9333482 

SD 04 22 M 593987 9333379 

SD 05 22 M 593937 9333355 

SD 06 22 M 593959 9333330 

SD 07 22 M 593962 9333305 

SD 08 22 M 593858 9333255 

SD 09 22 M 594583 9333324 

SD 10 22 M 594642 9333297 

TRADAGEM 

TD 01 22 M 594565 9333330 

TD 02 22 M 594464 9333330 

TD 03 22 M 594363 9333330 

TD 04 22 M 594262 9333330 

TD 05 22 M 594161 9333330 

TD 06 22 M 594060 9333330 

TD 07 22 M 593959 9333330 

TD 08 22 M 593908 9333462 

TD 09 22 M 593957 9333439 

TD 10 22 M 593842 9333435 
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ESTRATÉGIA UNIDADE COORDENADA 

TD 11 22 M 593910 9333419 

TD 12 22 M 593824 9333327 

TD 13 22 M 593904 9333289 

TD 14 22 M 593886 9333359 

TD 15 22 M 593856 9333389 

 

  
Foto 8: Vistoria oportunística de superfície. Foto 9: Realização de sondagem (50 X 50cm). 

 

 

Foto 10: Realização de tradagem manual.  

Durante o caminhamento de prospecção foram identificadas duas cavidades naturais 
(Tabela 175), ambas com área abrigada seca, piso plano, sedimento argiloso, com 
potencial arqueológico. A cavidade 1 apresenta material arqueológico em superfície. 

Árvore caída com raízes à 
mostra. 
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Tabela 175: Coordenadas UTM das Cavidades Naturais Localizadas na ADA da Instalação da 
Subestação Principal e Derivação da Linha de Transmissão. 

Cavidade 1 22 M 593970 9333290 

Cavidade 2 22 M 594009 9333216 

Cavidade 1 

A Cavidade 1 se encontra nas coordenadas UTM 22M 593970/9333290 e elevação de 
364 metros acima do nível do mar. A área principal da cavidade apresenta formato 
“retangular”, com 10 m de comprimento e 9 m de largura, com uma superfície de 90 m2 
e altura máxima de 5,7 m. A entrada da cavidade é ampla, medindo aproximadamente 
7 m de largura e 4 m de altura, permitindo a entrada da luz e uma excelente 
visibilidade interior (Foto 11, Foto 12 e Figura 113). A mesma está orientada para o 
Leste. 

 
Foto 11: Vista da Entrada da Cavidade Foto 12: Interior da Cavidade 

Com o objetivo de averiguar a ocorrência de material arqueológico em sub-superfíce, foi 
realizada uma sondagem por níveis artificiais de 10 em 10 cm na área abrigada. Essa 
sondagem atingiu trinta centímetros de profundidade, com material arqueológico ao 
longo de toda a área escavada. 

Com relação ao material arqueológico, esse se encontra em alta densidade e apresenta 
bastante variedade. Foram contabilizadas 1850 peças, distribuídas pelas seguintes 
categorias: 765 peças líticas, 318 fragmentos cerâmicos, 370 fragmentos malacológicos, 
12 vestígios botânicos (sementes), 84 fragmentos de carvão e 301 ossos inteiros e 
fragmentados de animais. A distribuição vertical desse material está representada na 
Figura 113. 
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Figura 113: Quantificação dos Vestígios arqueológicos por Níveis Escavados Recuperados na Cavidade 

1. 

Com relação ao material lítico, foram identificadas as seguintes matérias primas: 
quartzo hialino, quartzo leitoso, quartzo citrino, quartzito, granito e sílex. Já nas 
categorias tecno-tipológicas foram identificadas raspadores, lascas, cassons e outros 
fragmentos, todos com suporte em cristal e seixo rolado de rio. 

Quanto ao material cerâmico (Figura 114), esse ocorre, em sua maioria, em bom estado 
de conservação, apesar de muito fragmentado. Ele é composto por:  

a) Paredes simples e com decoração pintada e plástica (engobo vermelho e incisões em 
vários motivos); 

b) Bordas extrovertidas e diretas (esta com predominância até o momento). Também se 
observou alguns casos de bordas diretas com pintura preta sobre pintura vermelha, e; 

c) Bases planas e convexas. 
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Figura 114: Reconstituição de uma Vasilha a Partir de Borda 
Extrovertida EncontrAda na Cavidade 1. 

Cavidade 2 

A cavidade 2 está localizada nas coordenadas UTM 22M 594009/93332916, a 369 
metros acima do nível do mar e a 84 m da cavidade 1. A forma da cavidade é alongada 
com 17 m de comprimento e 5 m de largura e uma superfície aproximada de 100 m2 e 
uma altura máxima de 2,1 m. A boca da cavidade mede 7 m de largura por 2,8 m de 
altura, permitindo a entrada parcial da luz na parte posterior a entrada. A mesma está 
orientada para o Leste (Foto 13 e Foto 14,). 

 
Foto 13: Vista da Entrada da Cavidade 2 Foto 14: Interior da Cavidade 2 

No lado sudoeste, existe uma prolongação de aproximadamente 6 m de comprimento, 
totalmente afótica, e chão formado por matacões e blocos abatidos. A superfície da 
cavidade apresenta um declive para o leste de aproximadamente 1 m. Ao longo da 
superfície existem grandes matacões, provavelmente desprendidos do teto da cavidade, 
além de outros aflorando no chão atual. 
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Em superfície, não foi encontrado material arqueológico. Com o intuito de averiguar a 
presença de material arqueológico em sub-superfície, foi realizada uma sondagem de 
1X1m, que atingiu 70cm de profundidade, sem presença de cultura material. 

Devido à proximidade da cavidade 2 com a cavidade 1, e da área bem mais extensa 
desta cavidade em relação à cavidade 1, considerou-se necessário que ela fosse objeto 
de uma prospecção mais intensa, para se assegurar da ausência de material 
arqueológico. Por essa razão, foi realizada uma segunda sondagem no seu interior, em 
uma área mais próxima da entrada (Figura 115). 

 
Figura 115: Planta baixa da Cavidade 2, com Linhas Topográfica (Intervalos De 10cm) Com 

Localização das Sondagens Realizadas. 

A escavação da sondagem teste foi realizada em níveis artificiais de 10 cm, sem a 
divisão em quatro quadrantes (Foto 19 e Foto 20), com o objetivo de verificar a presença 
ou não de material cultural. 

O volume do sedimento de cada nível escavado foi controlado utilizando-se baldes 
graduados de 12 litros (Tabela 176). Todo o material foi submetido ao peneiramento 
seco e com água. O volume de cascalho derivado do peneiramento também foi 
registrado (Tabela 176). 

No total foram escavados seis níveis artificiais (60 cm de profundidade) até atingir a 
rocha sã. Conforme a Tabela 176, no total foram escavados 492 litros de sedimento, 
sendo que 57,52% (283 litros) composto por cascalho de canga ferruginosa. A 
freqüência do cascalho é muito semelhante entres os seis níveis escavados, sendo que 
nos primeiros 10 centímetros há uma maior concentração do mesmo (Tabela 176). Fica 
clara a diferença da composição de cascalho no sedimento quando comparamos pacotes 
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arqueológicos (Tabela 177) e pacotes arqueologicamente estéreis (Tabela 176); no último 
caso, o acumulo de clastos é significantemente maior. O sedimento escavado é 
uniforme, vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4), areno-argiloso, seco, friável, com 
muito cascalho com predominância da fração grânulos. 

Tabela 176: Volume de Sedimento e Cascalho Escavado na Sondagem 2. 

NÍVEL SEDIMENTO (litros) CASCALHO (litros) % CASCALHO 

1 126 84 66.67 

2 84 44 52.38 

3 104 57 54.81 

4 78 42 53.85 

5 80 45 56.25 

6 20 11 55.00 

TOTAL 492 283 57.52 

Não se detectou material arqueológico na superfície da cavidade e nem durante a 
escavação da sondagem 2, o que levou ao descarte definitivo desta cavidade como um 
sítio arqueológico. 

 

Figura 116: Superfície da sondagem 2 Figura 117: Final da escavação da sondagem 
2 a 60 cm de profundidade 

ATIVIDADES DE RESGATE E RESULTADOS 

O método de escavação empregado no resgate da Cavidade 1 foi o mesmo que tem sido 
utilizado nas escavações de todos os sítios arqueológicos associados a cavidades no 
Complexo Minerador de Carajás, sempre com o cuidado de manter um controle 
estratigráfico e o registro tridimensional da proveniência do material arqueológico.  

O método adotado procura aderir, na medida do possível, à estratigrafia natural ou 
cultural e, ao mesmo tempo, manter unidades sistemáticas horizontais nas quais os 
vestígios arqueológicos possam ser plotados. 

O controle horizontal é feito através de um quadriculado de 1 X 1m de toda a área do 
sítio arqueológico. O controle vertical é feito através das mudanças estratigráficas 
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observadas durante a escavação (ver abaixo) e, sobretudo, quando pertinente, através 
dos perfis estratigráficos de sondagens teste e quadrículas já escavadas. 

Todo o registro espacial (i.e., coordenadas x, y e z) feito durante a escavação é realizado 
em relação a um ponto aleatório previamente estabelecido como datum, origem das 
coordenadas x, y e z. 

O objetivo principal da escavação é o de evidenciar o material arqueológico e o contexto 
em que este se encontra. Para tanto, é primordial um registro o mais detalhado possível 
do processo de escavação do material arqueológico e do contexto em que é encontrado. 
Os dados de campo, juntamente com as análises posteriores de laboratório, deverão 
fornecer as condições necessárias para explicar o processo de formação do registro 
arqueológico, crucial para qualquer análise que venha a ser feita com os vestígios 
arqueológicos. A escavação propriamente dita é realizada horizontalmente. 

No caso específico da Cavidade 1, apesar de uma diferença sedimentológica, tanto 
horizontal quanto vertical, realizamos escavações por níveis naturais de 5cm. Três 
fácies sedimentológicas foram observadas durante as escavações (ver abaixo), mas os 
limites destas fácies eram extremamente tênues, com transições graduais, o que 
impossibilitou uma escavação diferenciada. Na Cavidade 1 foi realizada uma escavação 
de superfície ampla. 

As escavações são realizadas por unidade de 1m2, com subdivisões por quadrantes 
(50X50cm, Figura 118), o que possibilita um controle mais detalhado para análises da 
distribuição espacial do material arqueológico, ao mesmo tempo em que não influencia 
no ritmo da escavação. 

 
Figura 118: Subdivisão da Unidade de Escavação, Quadra de 1X1m, em Quadrículas de 50X50cm. 

O registro de toda a escavação, assim como todas as estruturas evidenciadas (e.g., 
fogueiras, buracos de poste, buracos de bicho, etc.), é realizado através de croquis e 
descrições detalhadas em fichas e caderno de escavação e documentação fotográfica. 

Durante a escavação, amostras de carvão para datação, e amostras de sedimento para 
análises físico-químicas e datação para termoluminescência são recolhidas. A coleta 
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dessas amostras é feita do mesmo modo que o registro de uma peça (utilizando-se a 
estação total para registrar as coordenadas x, y, z da amostra). 

Na medida do possível o material lítico maior que 1cm, material cerâmico e carvões, são 
todos plotados segundo as coordenadas x, y, z (i.e., distância em relação ao lado oeste 
[x] e ao lado sul [y] e profundidade [z]) utilizando-se estação total. 

A escavação propriamente dita tem sido realizada por níveis naturais de 5cm cada, e 
uma vez concluída a escavação de um determinado nível em todas as quadras da 
superfície ampla sendo escavada, procede-se o registro fotográfico da mesma, o registro 
espacial e coleta das peças evidenciadas in situ, e o levantamento das cotas do próximo 
nível. 

As cotas são tomadas nos quatro cantos e na região central de cada unidade de 1X1m. 
Também é realizado o desenho dos blocos, matacões, e raízes existentes. Todo o registro 
é realizado com o auxilio da Estação Total. 

Todos os dias, a primeira atividade no sítio é a aferição da estação total em relação ao 
datum22, o que garante que todo o material registrado tenha o mesmo referencial 
espacial, guardando assim a relação espacial original entre eles. 

O material é registrado através da estação total. Cada peça registrada recebe um 
número, gravado na estação total, cuja ficha correspondente é preenchida com a 
informação do nome do sítio, identificação da quadra, nível, e coordenadas. Este 
material é guardado individualmente em um saco plástico, juntamente com a sua ficha. 

O material não plotado (peças muito pequenas, ossos não identificáveis, material que 
não foi evidenciado in situ, mas na peneira) é separado por categorias (i.e., osso, vegetal, 
lítico, cerâmica, carvão, etc.) em recipientes com etiquetas indicando a procedência, 
quadra, nível de onde foi escavado. 

À medida que a escavação prossegue, o sedimento retirado é colocado dentro de baldes 
graduados, para peneiramento. O uso de baldes graduados de 12 litros tem como 
objetivo o cálculo do volume de cada nível escavado. 

Depois de peneirado, o material restante na peneira é investigado e todos os vestígios 
arqueológicos são coletados, separados por categorias e guardados junto com o material 
não-plotado evidenciado durante a escavação. 

Ao final da escavação de um determinado nível, todo o material não-plotado evidenciado 
durante a escavação e na peneira é guardado em sacos plásticos por categoria e por 
unidade de escavação (e.g. Quadra G12), por quadrante (e.g. Quadra G12-B) e por nível 
(e.g.,Quadra G12-B, Nível 3). 

Durante a escavação de cada nível de cada quadra escavada é recolhida uma amostra 
de 12 litros de sedimento escavado, mas não-peneirado, para flotação, que é realizada 
no local. 

De acordo com a metodologia acima descrita, o resgate arqueológico do sítio Cavidade 1 
foi iniciado com a demarcação, utilizando-se de uma estação total, no interior da 

                                            
22 Datum = ponto aleatório, previamente estabelecido, que referencia todo o registro espacial da escavação arqueológica. 
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cavidade, de um quadriculado alinhado de norte a sul com dimensões de 7 por 8 m, 
segundo uma malha de 1m, (Área 1, Figura 119). 

 
Figura 119: Planta baixa da Cavidade 1, com linhas Topográficas (intervalos de 5cm), Localização das 

Áreas e Unidades de Escavação, e Material de Superfície. 

A Estação Total também foi utilizada no levantamento topográfico e durante todo o 
processo de escavação, para o controle dos níveis artificiais e do registro espacial do 
material arqueológico (Foto 15 e Foto 16). 
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Foto 15: Registro do material cerâmico na parte 
afótica da Cavidade 1. 

Foto 16: Levantamento de cotas de nível durante 
a escavação. 

Inicialmente, o ponto 0/0 do grid, correspondente ao canto SW da quadra A1, foi 
localizado em uma área à SW da região a ser escavada, com o intuito de que todas as 
coordenadas X e Y da área a ser escavada fossem positivas. Para o eixo Leste-Oeste, 
equivalentes a colunas (eixo X), as quadras receberam letras, e para o eixo Norte-Sul, 
equivalente a linhas (eixo Y), as quadras foram designadas com números (Figura 119). 

A primeira área (Área 1) delimitada para escavação corresponde às linhas 10 a 16, as às 
colunas F a M, com exceção de sete quadras. No lado sudeste da Área 1, as quadras 
L10, L11, L12, M10, M11, M12 e M13 não foram escavadas devido ao afloramento 
rochoso existente nesse lugar. A quadra F11 também não foi escavada por coincidir 
com a sondagem realizada durante a fase de levantamento.  

Devido aos resultados relevantes alcançados na escavação da Área 1, decidiu-se por 
ampliar as escavações incluindo as Áreas 2 e 3 (Figura 119). 

A Área 2 é composta de cinco quadras de 1x1 m no lado sudoeste da Cavidade 1, na 
entrada de uma pequena prolongação afótica, com teto muito baixo da cavidade (Figura 
119). As quadras escavadas foram: F09, G08, G09, H08 e H09.  

A Área 3 também é conformada por cinco quadras no lado nordeste, próximo à entrada 
da cavidade. As quadras escavadas foram: K17, L17, L18, M17 e M18. 

No total, foram escavadas 58 quadras, o que representa aproximadamente 80% da área 
total da cavidade passível de ser escavada. 

Para a marcação das quadras de escavação, utilizou-se corda elástica (Foto 17 e Foto 
18). Os fragmentos de cerâmica presentes na superfície foram registrados 
tridimensionalmente com a Estação Total. 
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Foto 17: Marcação das quadras na Cavidade 
1. 

Foto 18: Escavação de 5m, por níveis 
artificiais. 

Dezenove quadrículas foram designadas para coleta de amostra de sedimento para 
flotação durante as escavações dos níveis pares (níveis 2, 4, 6, etc.). As quadrículas 
designadas foram: F12c, F15c, G9c, G11c, G14c, H8c, H10c, H13c, H16c, I12c, J11c, 
J15c, K10c, K13c, k16d, L15c, L17d, M14c, M18d (Figura 120). 

No caso de existência de blocos e matacões na quadrícula designada para flotação, esta 
era mudada por outra dentro da mesma quadra, devidamente registrada, para que a 
flotação fosse realizada com o volume necessário de sedimento, ou seja, 12 litros. 

 

Figura 120: Unidades Escavadas e Localização das 19 Quadrículas de onde foram coletadas amostras 
de sedimento para flotação (em amarelo). 
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As Foto 19 e Foto 20, ilustram algumas das principais atividades realizadas 
concomitantemente à escavação propriamente dita, como: peneiramento, registro 
detalhado de todo o material exumado e acondicionamento do mesmo. 

 

Foto 19: Peneiramento e flotação de sedimento escavado 
Foto 20: Registro e 
acondicionamento do material 
arqueológico exumado 

10.7.2.3.1.3 Estratigrafia 

Conforme observações e análises preliminares do sedimento durante o processo de 
escavação das diferentes áreas e o estudo dos perfis Norte e Oeste, foram identificadas 
cinco fácies sedimentares e definidos três camadas. 

A primeira fácies, também equivalente à Camada 1 (Figura 120), corresponde ao 
sedimento superficial, composta por sedimento bruno (7.5YR 4/3), arenoso, muito 
friável, seco, com bioturbações, e presença de grandes matacões. No lado oeste, parte 
da superfície estava coberta por folhas secas e existe uma vegetação composta por 
samambaias. Sua espessura varia de 3 a 7 cm e é visível no ao longo de todo o perfil 
Oeste e parte do perfil Norte (Foto 21 e Foto 22Figura 120). 

A Camada 2, também presente ao longo de todo o perfil Oeste e perfil Norte, é composta 
por uma fácies (II) caracterizada por um sedimento bruno-escuro (7.5YR 3/4), arenoso, 
friável, seco, com cascalho. Sua espessura varia entre 15 e 20 cm no perfil Oeste, 
chegando até 25 cm no perfil Norte (Figura 120). As fácies III e IV estão presentes 
dentro da Camada 2 (Figura 120). Os limites destas duas fácies não são bem definidos, 
existindo uma graduação entre as fácies. 

A fácies III, bruno (10YR 4/3), arenosa, é pouca perceptível em uma primeira inspeção 
visual, sendo que aparece um pouco mais escura que a fácies IV e mais clara que a 
fácies II. A fácies III é provavelmente uma mistura dos sedimentos das fácies II e IV. Ela 
aparece como manchas entre as linhas 10 e 13 no perfil Oeste (Figura 120). 

A fácies IV, caracterizada por um sedimento bruno (10 YR 5/3 bruno), arenoso, muito 
friável, com cascalho, é composta por cinzas de carvão, provavelmente de antigas 
estruturas de combustão (Foto 21 e Foto 22 e Figura 121). Essa fácies está presente 
perfil Oeste e perfil Norte, e forma uma grande lente intrusa na Camada 2.  
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A Camada 3 é formada pela fácies V a qual estava presente em todas as quadras 
escavadas. Esta camada está logo abaixo da Camada 2, e acima da Camada 4 que já é o 
piso rochoso. A fácies V consiste em um sedimento vermelho-escuro (2.5YR 3/6), 
arenoso, friável, seco, com muito cascalho, com raízes e radículas principalmente no 
lado Leste. Sua espessura varia entre 8 e 14 cm no perfil Oeste, chegando a 17 cm no 
perfil Norte. (Figura 120). Em algumas regiões da cavidade a Camada 3 já estava 
presente na superfície (Figura 120, perfil N). 

No canto NW há a presença da fácies VI (Figura 121), composta por um sedimento de 
coloração mais escura 7.5 YR 3/3 (bruno). Está fácies consiste de um sedimento 
arenoso, friável, seco, com cascalho (principalmente grânulos e seixos), presente tanto 
no perfil W como no perfil N. 

A Camada 4 é composta pela rocha sã (Figura 120). 

 
Foto 21: Escavação do final do nível 4 (20 cm) 
com evidenciação da fácies IV no canto NW da 
Área 1. 

Foto 22: Escavação do final do nível 5 (25 cm) 
com o final da escavação da fácies IV, presente 
agora somente no perfil W. 

 
Figura 121: Estratigrafia dos Perfis Oeste e Norte. 
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A espessura do pacote sedimentar variou de uma quadra a outra devido à presença de 
blocos ou do fato do piso rochoso ser mais elevado em alguns lugares que outros.  

Na Área 1 onde foram cavadas 48 quadras, 17 atingiram 40 cm de profundidade, 
enquanto que três quadras atingiram 25 cm de profundidade. O material lítico e 
cerâmico foi encontrado até 35 cm de profundidade, enquanto ossos e conchas até 30 
cm (Tabela 177). 

Na Área 2, onde foram escavadas cinco quadras, a quadra com maior profundidade 
chegou a 75 cm e a de menor profundidade chegou a 30 cm. O material lítico foi 
encontrado até 65 cm de profundidade, o material cerâmico ocorreu até 60 cm de 
profundidade, enquanto que ossos e conchas até 45 cm (Tabela 177). 

Na Área 3, onde também foram escavadas cinco quadras, a quadra com maior 
profundidade chegou a 40 cm e a de menor profundidade chegou a 25 cm. O material 
lítico foi encontrado até 40 cm de profundidade, enquanto que a cerâmica foi 
encontrada até 25 cm e o malacológico até 20 cm. Nenhum osso foi exumado da área 3 
(Tabela 177). 

Tabela 177: Profundidade das Quadras Escavadas e Profundidade do Material. 

Quadra Profundidade 
Escavada (Cm) 

Profundidade Com Material (Cm) 
Lítico Cerâmica Osso Malacoloide 

ÁREA 1 

F10 35 30 25 25 25 

F12 30 30 25 25 25 

F13 35 35 30 30 25 

F14 40 30 20 20 30 

F15 40 35 20 25 25 

F16 40 35 20 30 30 

G10 40 35 25 25 30 

G11 40 35 20 15 25 

G12 25 25 20 15 15 

G13 35 35 25 20 20 

G14 40 35 20 25 30 

G15 40 35 25 20 25 

G16 40 35 15 25 25 

H10 40 35 30 25 10 

H11 40 30 15 0 25 

H12 40 35 20 5 10 

H13 35 30 15 25 0 

H14 40 35 20 10 10 

H15 40 30 20 10 15 

H16 35 30 25 20 20 

I10 35 35 25 0 0 

I11 40 30 20 0 0 

I12 40 30 20 0 10 

I13 40 30 20 20 0 
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Quadra Profundidade 
Escavada (Cm) 

Profundidade Com Material (Cm) 
Lítico Cerâmica Osso Malacoloide 

I14 35 30 10 0 0 

I15 35 30 20 20 15 

I16 25 25 20 25 20 

J10 25 20 20 0 0 

J11 40 30 25 0 0 

J12 40 30 25 0 0 

J13 30 25 10 10 10 

J14 25 25 20 0 0 

J15 25 25 15 5 0 

J16 25 25 20 10 10 

K10 40 35 30 0 0 

K11 40 35 25 10 20 

K12 40 35 30 0 0 

K13 40 35 35 0 0 

K14 30 30 25 0 0 

K15 25 25 25 0 20 

K16 15 15 15 0 0 

L13 35 35 30 0 0 

L14 30 30 20 0 0 

L15 25 25 20 0 10 

L16 20 20 20 0 0 

M14 15 15 15 0 0 

M15 15 15 10 0 0 

M16 15 15 15 0 0 

ÁREA 2 

F09 30 25 25 10 25 

G08 75 65 60 35 35 

G09 65 65 60 40 40 

H08 70 55 60 45 30 

H09 50 45 35 15 45 

ÁREA 3 

K17 20 20 20 0 5 

L17 30 30 20 0 20 

L18 25 25 10 0 0 

M17 40 40 25 0 0 

M18 30 30 10 0 0 

A média da fração cascalho, quando contabilizados todos os níveis escavados, é de 
43,11%, mas nos três níveis mais superficiais, correspondentes aos primeiros 15 
centímetros do pacote arqueológico, onde ocorre a grande maioria do material 
arqueológico, há uma diminuição na freqüência do cascalho. Essa tende a aumentar 
com a profundidade e a diminuição do material arqueológico. 
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Tabela 178: Quantidade de sedimento escavado e freqüência da fração cascalho em cada nível. 

NÍVEL SEDIMENTO CASCALHO % CASCALHO 

1 2.309,50 905,50 39,21 

2 2.195,00 843,00 38,41 

3 2.064,50 731,70 35,44 

4 1.953,00 860,75 44,07 

5 1.683,00 831,50 49,41 

6 1.347,00 674,50 50,07 

7 975,00 484,50 49,69 

8 685,00 348,00 50,80 

9 150,00 67,50 45,00 

10 126,00 57,00 45,24 

11 95,00 42,00 44,21 

12 72,00 32,00 44,44 

13 55,00 25,00 45,45 

14 30,00 18,00 60,00 

15 24,00 13,00 54,17 

TOTAL 13.764,00 5.933,95 43,11 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO 

Como atrás mencionado, durante a fase de levantamento realizou-se uma sondagem na 
Cavidade 1, que caracterizou a cavidade como sendo um sítio arqueológico de alta 
relevância, com material cerâmico e lítico, ocorrendo em superfície e sub-superfície. 

Durante a fase de resgate arqueológico, foi escavado um total de 58 m2, equivalentes a 
58 unidades de 1 x 1m (48 quadras na Área 1, cinco quadras na Área 2 e cinco quadras 
na Área 3). 

A profundidade máxima atingida foi de 75 cm no lado sudoeste (Área 2), enquanto que 
no resto da escavação, a espessura do pacote sedimentar não passou dos 30 cm. 

As escavações geraram um volume total de 13.764 litros de sedimento, dos quais 
43,11% (5.933,95 litros) representam a fração cascalho (predominantemente composto 
de grânulos e seixos, com presença também de blocos). 

A Tabela 179 traz o resumo do material resgatado dentro das três áreas de escavação. 
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Tabela 179: Total do Material Arqueológico Escavado nas Áreas 1, 2 e 3. 

MATERIAL PENEIRA FLOTAÇÃO PLOTADO TOTAL 

LÍTICO 16.332 1.000 5 17.337 

CERÂMICA 5.166 239 382 5.787 

CARVÃO 762 82 0 844 

VEGETAL 139 5 0 144 

OSSO 2.509 251 0 2.760 

MALACOLOIDE 1.789 161 0 1.950 

Quanto ao material cerâmico, foi resgatado um total de 5.787 fragmentos nas áreas de 
escavação (outros 205 fragmentos presentes na superfície, mas fora das três áreas de 
escavação, também foram registrados e coletados). O material lítico recuperado 
totalizou 17.337 peças. 

No que se refere ao material orgânico, foram coletados 844 fragmentos de carvão, 144 
fragmentos de vegetal (sementes), 2.760 ossos de animais e 1.950 restos malacológico. 

CERÂMICA 

O material cerâmico foi o primeiro a ser identificado na fase de levantamento, já que 
vários fragmentos foram observados na superfície, e a escavação da sondagem 
evidenciou uma quantidade expressiva em sub-superfície. 

Na fase de resgate, toda a cerâmica de superfície foi registrada tridimensionalmente 
com a Estação Total (Figura 122). 

Ao final da escavação, verificou-se que 94,83% dos fragmentos cerâmicos exumados 
encontravam-se nos primeiros 15 cm de profundidade (níveis 1, 2 e 3) e somente 5,17% 
do total da cerâmica encontrava-se em níveis inferiores (níveis 4 a 12. Nos níveis 13 a 
15 da Área 2, não foram detectados fragmentos de cerâmica (Tabela 180). 
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Tabela 180: Material Cerâmico Exumado das Áreas 1, 2 e 3. 

NÍVEL PENEIRA PLOTADO FLOTAÇÃO TOTAL % % CUMULATIVA 

1 2.545 239 0 2.784 48,95 48,95 

2 1.805 0 239 2.044 35,94 84,90 

3 565 0 0 565 9,93 94,83 

4 156 0 30 186 3,27 98,10 

5 43 0 0 43 0,76 98,86 

6 18 0 5 23 0,40 99,26 

7 19 0 0 19 0,33 99,60 

8 3 0 2 5 0,09 99,68 

9 3 0 0 3 0,05 99,74 

10 4 0 5 9 0,16 99,89 

11 3 0 0 3 0,05 99,95 

12 2 0 1 3 0,05 100,00 

TOTAL 5.166 239 282 5.687 100,00  

% 90,84 4,20 4,96 100,00   

Referente à densidade dos fragmentos de cerâmica, esta se encontra em toda a área 
escavada, concentrando-se, em sua maioria, no lado sudoeste e estendendo-se em uma 
faixa estreita, paralela a parede do fundo da cavidade, até o lado noroeste (Figura 122). 

As Figura 123 e Figura 124 ilustram a distribuição da cerâmica por níveis artificiais de 
5cm. A cerâmica no primeiro nível (0-5 cm) é a que se estende por toda a área de 
escavação. De certa forma, uma possível perturbação da superfície poderia contribuir 
para isso. No entanto, no seguinte nível 2 (5-10 cm) a cerâmica continua abrangendo 
quase a mesma área, mantendo a concentração principal no lado sudoeste. Ainda no 
nível 3 que representa quase 10% do total da cerâmica, esta se encontra em quase toda 
a área de escavação, mas com uma maior densidade na região norte da área escavada. 
A partir dos próximos níveis, o material cerâmico diminui vertiginosamente e fica 
limitado a o lado sudoeste (mais profundo) devido ao aparecimento de blocos e da rocha 
na parte norte da cavidade. 

Preliminarmente, se observou entre o material resgatado, fragmentos de cerâmica com 
decoração incisa e um fragmento pintado. Também se observou uma borda com 
perfuração lateral. Um fuso pequeno, recuperado na peneira, mede 22 mm de diâmetro, 
com uma perfuração central de 4 mm de diâmetro e espessura de 4 mm (Foto 23).  

LÍTICO 

O material lítico também foi identificado na fase de levantamento, durante a escavação 
da sondagem teste. 
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Este material arqueológico, juntamente com a cerâmica, consiste uma das principais 
referências para a compreensão do processo de formação do sítio, devido à significativa 
quantidade (mais de 17 mil peças líticas), e sua presença em quase todos os níveis 
escavados. 

Conforme se pode observar na Tabela 181, 90,76% do lítico encontravam-se nos 
primeiros 20 cm de profundidade (Nível 1 a 4) e o restante 9,24% do total do lítico 
encontrava-se nos níveis 5 a 13. Nos níveis 14 e 15 da Área 2 não foram detectados 
esse material. 

Tabela 181: Material Lítico Exumado das Áreas 1, 2 e 3. 

NÍVEL PENEIRA PLOTADO FLOTAÇÃO TOTAL % % CUMULATIVO 

1 4.862 0 0 4.862 28,05 28,05 

2 4.965 0 716 5.681 32,77 60,82 

3 3.071 3 0 3.074 17,73 78,55 

4 1.881 2 234 2.117 12,21 90,76 

5 893 0 0 893 5,15 95,91 

6 360 0 28 388 2,24 98,15 

7 160 0 0 160 0,92 99,07 

8 35 0 14 49 0,28 99,35 

9 29 0 0 29 0,17 99,52 

10 17 0 8 25 0,14 99,66 

11 33 0 0 33 0,19 99,85 

12 11 0 0 11 0,06 99,91 

13 15 0 0 15 0,09 100,00 

       

TOTAL 16.332 5 1.000 17.337 100,00  

% 94,20 0,03 5,77 100,00   

A Figura 122 ilustra a densidade total do material lítico, onde podemos observar que a 
concentração deste material ocorre do lado noroeste, oposto à concentração do material 
cerâmico. 

A concentração no lado noroeste é continua desde os primeiros níveis de escavação 
(Figura 123 e Figura 124).  Somente nos níveis mais inferiores, que só ocorrem na Área 
2, é que a maior concentração se encontra no lado sul.  

Durante as escavações foram exumados 2 machados lascados , sendo que um deles 
polido, na superfície do nível 3 a 10 cm de profundidade, juntamente com um provável 
“moedor” (LT01, Foto 24) também polido. O primeiro machado (LT02) encontrava-se na 
quadra J15c, e mede 14cm de comprimento, 8cm de largura, e 4cm de espessura. 
Estava orientado no sentido norte-sul em posição horizontal. 

O segundo machado (LT03) parecia estar ainda em fase de acabamento, pois o gume 
estava “rusticamente” lascado e faltava o polimento. Foi encontrado na quadra L15d, e 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
450 

mede 11cm de comprimento, 7cm de largura e 2,5 cm de espessura. Estava orientado 
no sentido norte-sul, em posição horizontal. 

O provável “moedor” polido (LT01), encontrado na quadra I16c, apresenta forma cônica, 
mede 5 de diâmetro na base e 3 cm de diâmetro na parte superior. Sua altura é de 4,5 
cm (Foto 24). 

 
Foto 23: Fuso de cerâmica. Foto 24: “Moedor” (peça lítica polida). 

OSSO 

O material ósseo foi identificado na fase de levantamento, durante a escavação da 
sondagem teste, juntamente com os demais materiais já mencionados acima. 

Os restos faunísticos, ossos de animais e conchas de moluscos, são elementos que, pela 
quantidade e disposição no sítio, ademais de sua relação com os materiais 
arqueológicos, poderão contribuir para uma melhor compreensão do processo de 
ocupação e deposição do material arqueológico recuperado, para estudos 
paleoambientais, e é um registro indispensável para estudos de economia de 
subsistência das populações pretéritas. 

A maior parte dos ossos foi encontrada nos três primeiros níveis escavados (92,31%), 
sendo que o restante 7,69% encontrava-se disperso entre seis níveis (4 ao 9). Nos níveis 
10 ao 15 da Área 2 não foi evidenciado nenhum osso (Tabela 182). 
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Tabela 182: Material Faunístico Exumado das Áreas 1, 2 e 3. 

NÍVEL PENEIRA FLOTAÇÃO TOTAL % % CUMULATIVA 

1 941 0 941 34,08 34,08 

2 1.014 216 1.230 44,57 78,65 

3 377 0 377 13,66 92,31 

4 130 30 160 5,80 98,11 

5 29 0 29 1,05 99,16 

6 15 2 17 0,62 99,78 

7 2 0 2 0,07 99,85 

8 0 3 3 0,11 99,96 

9 1 0 1 0,04 100,00 

TOTAL 2.509 251 2.760 100,00  

% 90,91 9,09 100,00   

Referente à sua distribuição espacial, o material ósseo se encontrava nas colunas F, G e 
H, sobretudo no lado sudoeste da cavidade (Figura 122). 

Observando a densidade do material ósseo por nível artificial (Figura 123 e Figura 124), 
este se mantém relativamente uniforme no lado oeste da cavidade, colunas F, G e H, até 
o nível 4, caindo muito em quantidade e tornando-se rarefeito nos níveis seguintes. O 
nível 2 apresenta uma densidade considerável de ossos na região NW da Área 1, que 
pode estar associado à presença da fácies IV. 

MALACOLÓGICO 

O material malacológico também foi identificado na fase de levantamento, durante a 
escavação da sondagem – juntamente com os demais materiais. 

A maior parte foi recuperada entre os níveis 1 e 4 (0 - 20 cm) e representam 89,90% do 
total. O restante 10,10% encontrava-se nos níveis 5 a 9. Nos níveis 10 a 15 da Área 2 
não foram detectados esse tipo de material (Tabela 183). 
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Tabela 183: Material Faunístico Exumado das Áreas 1, 2 e 3. 

NÍVEL PENEIRA FLOTAÇÃO TOTAL % % CUMULATIVA 

1 318 0 318 16,31 16,31 

2 545 93 638 32,72 49,03 

3 477 0 477 24,46 73,49 

4 262 58 320 16,41 89,90 

5 116 0 116 5,95 95,85 

6 41 6 47 2,41 98,26 

7 29 0 29 1,49 99,75 

8 0 4 4 0,21 99,95 

9 1 0 1 0,04 100,00 

TOTAL 1.789 161 1.950 100,00  

% 91,74 8,26 100,00   

A distribuição espacial do material malacológico se encontrava principalmente nas 
colunas F e G no lado oeste da cavidade, paralelamente à parede do fundo. Nessa faixa, 
esse material aparece relativamente uniforme, com concentrações nas regiões norte e 
sul (Figura 122). 

Assim como sucede com o material ósseo, a distribuição espacial das conchas por 
níveis escavados também se mantêm relativamente uniforme no lado oeste da cavidade, 
com uma concentração maior na região norte para o nível 2 (Figura 123 e Figura 124).  

CARVÃO 

Durante as escavações foram contabilizados 844 fragmentos de carvão, dos quais 
87,30% foram recuperadas nos primeiros 20 cm de escavação (níveis 1 ao 4). O restante 
6,70% se encontrava disperso entre 20 e 60 cm de profundidade (níveis 5 ao 12). 
Alguns poucos fragmentos foram recuperados nos níveis 10, 11 e 12 da Área 2 (Tabela 
184). 

Não se identificou nenhuma estrutura de combustão, nem mesmo nas pequenas 
porções onde se contabilizou maior número de unidades desse material (quadras F15 e 
M17). Por outro lado, a fácies IV evidenciada, sobretudo na região W da escavação 
parece estar associada a cinzas de antigas fogueiras. 
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Tabela 184: Material Carbonizado Exumado das Áreas 1, 2 e 3. 

NÍVEL PENEIRA FLOTAÇÃO TOTAL % % CUMULATIVA 

1 191 0 191 22,66 22,66 

2 227 49 275 32,61 55,27 

3 129 0 129 15,30 70,57 

4 114 27 141 16,73 87,30 

5 65 0 65 7,71 95,01 

6 23 0 23 2,73 97,74 

7 5 0 5 0,59 98,33 

8 3 3 6 0,71 99,04 

9 3 0 3 0,36 99,40 

10 0 3 3 0,36 99,76 

11 0 0 0 0,00 99,76 

12 2 0 2 0,24 100,00 

      

TOTAL 762 82 844 100,00  

% 90,27 9,73 100,00   

A ocorrência de carvão foi registrada em todas as áreas escavadas, com concentrações 
nas porções NE, NW e SW da cavidade (Figura 122). 

VEGETAL 

Foram contabilizados durante as escavações apenas 144 restos vegetais. Mais da 
metade foi resgatada nos primeiros 5 cm de profundidade (nível 1) e o restante entre os 
níveis arbitrários 2 e 6 (Tabela 185). 

Tabela 185: Material vegetal Exumado das Áreas 1, 2 e 3. 

NÍVEL PENEIRA FLOTAÇÃO TOTAL % % CUMULATIVA 

1 76 0 76 52,78 52,78 

2 17 4 21 14,58 67,36 

3 13 0 13 9,03 76,39 

4 19 1 20 13,89 90,28 

5 12 0 12 8,33 98,61 

6 2 0 2 1,39 100,00 

TOTAL 139 5 144 100,00  

% 96,53 3,47 100,00   

Na Figura 122, pode-se observar a distribuição esparsa deste material, que aparece na 
maior parte das quadras escavadas, com uma concentração que se destaca na quadra 
F9. 
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Figura 122: Densidade (por litro de sedimento) do Material Arqueológico Exumado Durante as 

Escavações da Cavidade 1. Todos os Níveis Contabilizados. 
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Figura 123: Densidade (por litro de sedimento) do Material Arqueológico pelos Níveis Artificiais 1 ao 4. 
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Figura 124: Densidade (por litro de sedimento) do Material Arqueológico pelos Níveis Artificiais 5 ao 8. 
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10.7.2.3.1.4 Deposição do Material Arqueológico  

Para uma primeira abordagem da deposição do material arqueológico, tomamos a 
distribuição dos diferentes materiais exumados ao longo dos perfis norte e oeste. Para 
tanto, calculamos as densidades (peças por litro de sedimento escavado) por níveis 
artificiais dos diferentes materiais encontrados em todas as quadrículas A e B da linha 
16 para o perfil N, e para o perfil W as quadrículas A e D da coluna F (Figura 125 e 
Figura 126). Os dados foram processados de tal maneira que se gerassem os gráficos de 
densidade dos materiais vistos de perfil. O resultado foi ter obtido a densidade de todos 
os materiais, incluindo o cascalho, em uma profundidade máxima de 50 cm, das 
quadrículas que limitam com o perfil norte e perfil oeste. Devido à estreita relação entre 
a distribuição do material representada nos gráficos e o perfil estratigráfico, pode-se 
entender um pouco mais sobre a história deposicional do material. 

O material cerâmico que se encontra em quase todas as quadras escavadas, está 
presente também nas três camadas sedimentares, com predominância nas Camadas 1 
e 2 (Figura 125 e Figura 126). 

O material lítico também está presente em todas as quadras escavadas. No perfil norte 
há uma concentração significativa associado à Camada 3 (Figura 125), enquanto que no 
perfil oeste há uma concentração na parte sul, associada à Camada 2 (Figura 126).  

O material orgânico (conchas, ossos, vegetais e carvões) está claramente associado às 
Camadas 1 e 2 no perfil N (Figura 125), e somente carvão e vegetal aparecem em pouca 
quantidade associados à Camada 3 no perfil N (Figura 126). No perfil W o material 
orgânico também aparece associado predominantemente às Camadas 1 e 2. No lado 
norte do perfil W se observou uma concentração de carvão, vegetal e mais 
discretamente de conchas, associadas à fácies IV, indicando uma provável correlação 
entre as lentes de cinza (i.e., fácies IV) com concentrações de material orgânico. O 
interessante é notar que o material não está dentro da fácies IV, mas em áreas 
adjacentes, o que faz sentido uma vez que todo o material orgânico que por ventura foi 
jogado dentro da fogueira deve ter sido calcinado e virado cinza, e o material ao redor, 
que fora queimado em menor grau de intensidade, e portanto não chegou a ser 
calcinado, deve ter sido mais bem preservado. 

O cascalho, que representa 43% do total de sedimento, apresenta maiores densidades 
associado à Camada 3 (Figura 125 e Figura 126). 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
458 

 
Figura 125: Projeção no perfil norte da Densidade dos Diferentes Materiais Exumados na Linha 16, 

Quadrículas A e B. 
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Figura 126: Projeção no Perfil Oeste da Densidade dos Diferentes Materiais Exumados na Linha 16, 

Quadrículas A e B. 
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A Figura 127 ilustra a freqüência e porcentagem cumulativa do material arqueológico 
exumado, nível por nível. Podemos observar que o material cerâmico e ossos 
apresentam curvas cumulativas muito semelhantes, com alta freqüência nos primeiros 
10 cm de profundidade, com quase a totalidade ocorrendo até 20 cm a partir da 
superfície. O restante do material, conchas, vegetal, carvão e lítico, apresenta curvas 
similares entre si, com aproximadamente 50% do da freqüência ocorrendo nos 
primeiros 10 centímetros de profundidade, com a maioria deste material já exumado 
entre 25 e 30 centímetros. 

 
Figura 127: Distribuição Cumulativa (A) e nível por nível (B) dos Diferentes Materiais Arqueológicos 

Exumados da Cavidade 1.  

10.7.2.3.1.5 Considerações Finais 

A escavação da Cavidade 1 atingiu aproximadamente 80% da área do sítio arqueológico 
existente em seu interior. O sítio apresentou concentrações significativas de material 
cerâmico e lítico, além dos restos faunísticos e vegetais. 

O material lítico e cerâmico compartem espaços similares, tanto no sentido horizontal 
como no vertical, motivo pelo qual seria ainda prematuro afirmar a existência de pelo 
menos duas ocupações que poderiam ser: uma pré-cerâmica (mais antiga) e outra 
cerâmica. No entanto, existe uma diferença na distribuição horizontal entre as duas 
categorias de material arqueológico. Enquanto a cerâmica aparece mais concentrada no 
lado sudoeste (fundo da cavidade), o material lítico concentra-se de maneira 
contundente no lado nordeste, ao lado da entrada da cavidade. Está divisão pode estar 
refletindo um uso diferenciado do espaço por um mesmo grupo de pessoas, e não 
necessariamente uma diferenciação cronológica. 

Os trabalhos de análise em laboratório irão gerar dados para caracterizar o tipo de 
material encontrado em ambos os setores o que irá contribuir para um melhor 
entendimento da dispersão horizontal e vertical do material arqueológico, e, em 
conseqüência, que atividades eram desenvolvidas no espaço interno da cavidade. 

A pouca profundidade do pacote de sedimento (30 cm) sobre o piso rochoso, com uma 
matriz sedimentar areno-argilosa, vermelha, com intrusões de lentes de cinza e fácies 
com mistura de matriz com cinzas, juntamente com presença de lítico e cerâmica em 
todos os níveis arqueológicos, faz com que a hipótese de existência de uma sobreposição 
ceramista sobre uma ocupação mais antiga, pré-cerâmica. seja pouco provável. Para 
que isto ocorresse, isto é, duas ocupações cronologica e culturalmente distintas, 
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precisaríamos de vários processos tafonômicos e geomorfológicos para explicar o 
contexto em que foi achado o material. 

O acúmulo de material orgânico, principalmente de ossos e conchas, no fundo da 
cavidade, parece estar ligado à presença de lentes de cinzas e sedimento de coloração 
mais clara (10YR 5/3), surgidos a partir do lado noroeste, e que foi se estendendo para 
o lado sudoeste numa faixa paralela a parede do fundo da cavidade.  

A Cavidade 1, com a presença de 5.687 fragmentos de cerâmica, é sem dúvida o sítio 
arqueológico associado a cavidades naturais com maior freqüência de material cerâmico 
até agora pesquisado na região da Grande Carajás. Só para se ter uma idéia, a Gruta 
Pequiá, um sítio arqueológico de alta relevância, com escavações amplas que atingiram 
uma área maior que 70m2, produziu somente 404 fragmentos de cerâmica (Magalhães 
2005)23. 

Recentemente, a Scientia Consultoria Científica realizou o resgate de um sítio 
arqueológico (N4WS-17) no corpo N4WS da Serra Norte, o qual até então era um sítio 
em cavidade com alta densidade de material cerâmico, com 123 fragmentos exumados 
em toda a área escavada. 

Como já indicado no projeto encaminhado ao IPHAN (Scientia 2005)24, a problemática 
dos ceramistas que ocuparam os abrigos sob rocha da região de Carajás é ainda uma 
incógnita a ser desvendada por pesquisas arqueológicas orientadas especificamente 
para esses sítios. 

Com a escavação da Cavidade 1, e futura análise do material arqueológico, esperamos 
dar importantes contribuições quanto a questões cronológicas e culturais. Por exemplo, 
as pesquisas darão subsídios cronológicos que permitam saber se a ocupação ceramista 
da Cavidade 1 foi contemporânea às ocupações tupiguarani do sítios a céu aberto da 
região, ou não, e neste caso se podem ter relação com os antigos caçadores-coletores 
que também ocuparam as cavidades naturais da área. 

10.7.2.3.2 Prospecção Arqueológica na Área de Interferência do Projeto da III 
Relocação da Estrada Raymundo Mascarenhas 

10.7.2.3.2.1 Abordagem inicial  

Em conformidade com o projeto encaminhado ao IPHAN foram realizadas as pesquisas 
de prospecção arqueológica na Área de Interferência do Projeto da III Relocação da 
Estrada Raymundo Mascarenhas. 

O empreendimento visa implementações no Complexo Minerador de Carajás cujo 
objetivo primeiro é reduzir distâncias médias de transporte por meio da ampliação 
lateral da Pilha Norte I e conseqüente remanejamento de três galpões de armazéns a 
serem construídos em área já desmatada, anteriormente licenciada para disposição de 
estéril na Pilha Norte I. Trata-se ainda de intervenções para o III desvio da Rodovia 
Raymundo Mascarenhas, no trecho localizado entre o aterro sanitário de N5 e o túnel 
localizado no acesso à usina de beneficiamento, que tem por objetivo viabilizar a 

                                            
23 MAGALHÃES, M.P. A Physis da Origem. O sentido da História na Amazônia. Belém, MPEG, 2005. 
24  SCIENTIA.  Projeto  de  Arqueologia  Preventiva  na  Serra  Norte,  Complexo Minerador  de  Carajás,  PA.  São  Paulo:  Scientia  Consultoria 
Científica, 2005. 
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ampliação lateral da pilha Norte I e a lavra da Mina N5E-N, na região próxima às 
estruturas da BSM III (Figura 128). 

 
Figura 128: Área de Interferência do Projeto de Relocação da Estrada Raymundo Mascarenhas (em 

Amarelo). 

10.7.2.3.2.2 Objetivo 

O objetivo principal foi o de verificar o potencial arqueológico na área de interferência do 
Projeto da III Relocação da Estrada Raymundo Mascarenhas (i.e., evidências de 
ocupações humanas pretéritas no local), por meio de exploração visual da superfície e 
furos testes para prospecção em sub-superfície. 

10.7.2.3.2.3 Metodologia 

A prospecção arqueológica foi realizada em toda a área a ser interferida, através de dois 
caminhamentos (transects) paralelos, ao longo da área da relocação da Estrada 
Raymundo Mascarenhas, distante 50 metros um do outro. Os transects realizados 
correspondem aos limites da área de interferência do empreendimento (linha amarela 
na Figura 129). Ao longo dos transects, a cada 40 metros, foram realizados furos com 
cavadeira articulada tipo “boca de lobo” (Figura 129). O alinhamento dos furos em um 
dos transects começou no ponto zero, enquanto no transect adjacente começou no 
ponto 20m, sendo assim, os furos em cada alinhamento estavam defasados um do 
outro em 20 metros (Figura 130 e Figura 131), criando um malha de prospecção de 
sub-superfície mais intensa que se mantivéssemos os furos adjacentes no mesmo 
alinhamento lateral. 
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Figura 129: A e B) Furos com “Boca de lobo; C) Peneiramento do sedimento. 

 
Figura 130: Alinhamento dos furos Testes para Prospecção Arqueológica em Sub-Superfície, na área 

ser Interferida pela III relocação da Estrada Raymundo Mascarenhas. 
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Figura 131: Furos Realizados de 40 em 40 metros, Dispostos Alternadamente em dois transects 

Paralelos, Distantes 50 metros um do Outro. 

Ao longo do caminhamento, toda a superfície foi examinada quanto à presença de 
material arqueológico. Os furos atingiram, em média, menos que 50 cm de 
profundidade, devido ao pacote sedimentar ser pouco espesso, e tinham em média 30 
cm de diâmetro. O registro dos locais dos furos foi realizado com um aparelho GPS 
(Garmim GPSMAP 60C, Coordenadas UTM, Datum SAD69). Foi feita descrição de suas 
principais características, como dimensões, textura e cor do sedimento e 
ausência/presença de vestígios. 

Também foram averiguadas áreas onde fatores naturais evidenciavam partes do 
subsolo, como áreas erodidas, raízes de árvores caídas, margens de igarapés, assim 
como abrigos naturais encontrados durante a prospecção. 

10.7.2.3.2.4 Síntese das Atividades Desenvolvidas e Resultados 

A projeção dos furos testes a serem realizados (Figura 132) totalizou 320, sendo que 
apenas 153 (47,8%) desses pontos estavam localizados em área ainda não antropizada 
(Figura 132). Os outros 167 pontos encontravam-se na área já antropizada pela 
mineração, que se revelou sem potencial arqueológico (Figura 132). 
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Figura 132: A) Área não Impactada, Prospectada; B) Área Alterada, sem Potencial Arqueológico. 

A área denominada “A” na Figura 132 está localizada, em sua maior parte, em local de 
Floresta Ombrófila de Terras Baixas (Foto 25), mas com alguns pontos localizados em 
áreas já alteradas por empreendimentos como estrada de terra e galpões (Figura 133). 

 
Foto 25: Vegetação típica de Floresta Ombrófila de Terras Baixas na área do empreendimento. 
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A área denominada “B” (Figura 132) está localizada em uma região já muito alterada, 
dentro da área de exploração mineral, ao lado de esteiras de escoamento do minério de 
ferro, ou em áreas de acúmulo de sedimento proveniente de rejeitos da exploração 
mineral realizada pela Vale (Figura 133). 

 
Figura 133: Locais Alterados na área Prospectada: (A) Pilha de Estéril da Exploração Mineral; (B) 

acúmulo de sedimento “estéril” da Exploração Mineral, (C e D) Estrada de Terra ao lado da correia 
transportadora da BSM III (setas). 

Dentre os 153 pontos localizados na área “A” (Figura 132), 35 (23%) não foram 
investigados (Figura 134) por se encontrarem em: 1) áreas já antropizadas onde foram 
construídos galpões para depósito de materiais recicláveis ou em estradas de terra 
(Figura 135), vertentes de alta declividade, sem potencial arqueológico, e 3) pontos 
localizados em afloramento rochoso (Foto 26) 
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Figura 134: Em vermelho, os pontos em que não foram realizados furos testes. Em azul, estão 

representados os pontos prospectados. 
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Figura 135: Locais Alterados na Área Prospectada: (A) Galpão de Depósito de Materiais; (B) Estrada de 

Terra; (C Ed) Almoxarifado Vale. 
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Foto 26: Área de Afloramento Rochoso com Vegetação Típica de Solos rasos. 

Cabe ressaltar que o galpão de depósito de materiais recicláveis (Figura 136) não é 
visualizado na imagem de satélite disponível, devendo ser uma área recentemente 
construída, posterior à data da imagem de satélite. 

A área pesquisada é caracterizada pela presença de latossolos vermelho-amarelos 
oriundos do Complexo Xingu. Em geral o sedimento é argilo-arenoso de coloração 
vermelho-escuro (10R 3/6) com abundância de calhau, seixos e blocos 
predominantemente subarredondados e subangulosos principalmente a partir de 30 
centímetros, alto grau de bioturbação causada por raízes, radículas e minhocas 
principalmente. Em alguns pontos a coloração do sedimento variou para uma coloração 
vermelho-escuro (2.5YR 3/6). 

Dentre os 118 furos realizados apenas nove (7,7%) alcançaram um metro ou mais de 
profundidade e apenas 17 (14,5%) alcançaram mais de 50 centímetros. Mesmo em 
superfície, houve presença de clastos de tamanho seixo, bloco e matacão com matriz 
argilosa firme que apareceram em maior abundância principalmente a partir de 20 
centímetros de profundidade. 

Em dois furos realizados (1,70%), ocorreu presença de pequenos fragmentos de carvão, 
concentrados nos primeiros 10 centímetros, no entanto, sem associação com outros 
tipos de vestígios humanos. Tampouco foram encontradas manchas de sedimento de 
coloração diferenciada indicativas de atividade humana pretérita. 

Não foi evidenciado nenhum material arqueológico em superfície ou sub-superfície nos 
caminhamentos e furos realizados com cavadeira tipo “boca de lobo”. 
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Durante a prospecção da área a ser interferida pelo empreendimento, foram 
encontrados três pequenos abrigos, que não apresentaram qualquer vestígio 
arqueológico tanto em superfície quanto em sub-superfície (Figura 136). 

Abrigo 1 22M 596355/9330265 

Abrigo 2 22M 595987/9329418 

Abrigo 3 22M 595595/9328719 

 
Figura 136: Abrigos Encontrados durante prospecção Arqueológica na Área de Relocação da Estrada 

Raymundo Mascarenhas. 
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10.7.2.3.2.5 Considerações Finais e Recomendações 

Nenhum vestígio arqueológico foi encontrado na área prospectada, indicando ausência 
de potencial arqueológico no local. A declividade do terreno pode ser uma das 
explicações para essa ausência, por não apresentar áreas atrativas para assentamento 
humano e também por não favorecer os processos de sedimentação responsáveis pela 
preservação de vestígios arqueológicos (e.g., 14,5% dos furos ultrapassaram 50 
centímetros escavados). 

Cabe ressaltar também que a Área de Interferência de Relocação da Estrada Raymundo 
Mascarenhas apresentou-se já degradada em aproximadamente 50% de toda sua 
extensão. Mesmo assim, nenhum material arqueológico descontextualizado foi 
identificado, mostrando que as interferências antrópicas não incidiram sobre nenhum 
bem constituinte do patrimônio arqueológico nacional. 

Portanto, do ponto de vista da arqueologia, a área se encontra liberada para o 
empreendimento. 

10.7.2.3.3 Pesquisas de Avaliação Arqueológica de Cavidades Naturais no Platô N4E. 

10.7.2.3.3.1 Introdução 

Em conformidade com o projeto encaminhado ao IPHAN e com as prioridades da VALE, 
foram realizadas as pesquisas de avaliação arqueológica de 94 cavidades naturais 
registradas pela equipe de espeleologia da Fundação Casa de Cultura de Marabá no 
platô N4E. 

A pesquisa arqueológica no corpo N4E da Serra Norte, Carajás, foi aditada pelo IPHAN à 
permissão de pesquisa na área da Serra Norte, que originalmente abrangia apenas os 
platôs N5E e N5S. 

O objetivo principal foi o de avaliar o potencial arqueológico das cavernas, grutas e 
abrigos através da prospecção visual das superfícies expostas do terreno e a execução 
de sondagens para a verificação subsuperficial do solo. 

As características ambientais e geoarqueológicas da área da Serra Norte, assim como os 
contextos paleoambiental, arqueológico, ethnohistórico, e etnológico da região de 
Carajás já foram apresentados e discutidos em vários projetos e relatórios (Scientia 
2004; 2005a, 2005b; 2006a, 2006b; 2007a, 2007b, 2007c; 2008a, 2008b, 2008c) não 
havendo a necessidade de repeti-los no presente relatório. 

O presente laudo refere-se às atividades desenvolvidas e aos resultados obtidos em 
várias etapas de campo. 

10.7.2.3.3.2 Metodologia Empregada 

Toda a metodologia empregada no trabalho de campo foi apresentada com detalhe no 
projeto encaminhado ao IPHAN (Scientia 2005a). Neste relatório esse item é tratado de 
forma sucinta. 
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A partir do levantamento espeleológico realizado pela Fundação Casa da Cultura de 
Marabá (FCCM, 2006), tomando como base as coordenadas geográficas (UTM) e croquis 
das cavidades observadas, fez-se um planejamento para a visita e prospecção 
arqueológica de todas as 94 cavidades. 

A abordagem de intervenção arqueológica realizada nas cavidades naturais segue uma 
proposta de avaliação/diagnóstico, a partir de prospecções superficiais e sondagens 
prospectivas subsuperficiais nos espaços internos e externos às cavidades. A 
prospecção superficial caracteriza-se pela visualização das superfícies expostas dos 
terrenos, paredes e pisos associados às cavidades naturais, procurando-se a detecção 
de vestígios de interesse arqueológico. Nesta operação, também procura-se detectar 
elementos que permitem avaliar o potencial arqueológico de subsuperfície, tendo por 
base a presença ou ausência de sedimento, umidade e iluminação natural, declividade 
do piso, dimensões dos espaços internos e externos, processos erosivos (feições 
planares e lineares) ou deposicionais (colúvios, quedas de blocos), etc. Todas as 
cavidades que apresentam sedimento nos espaços internos e/ou externos são objeto de 
sondagens subsuperficiais.  

As sondagens arqueológicas apresentam medidas de 1 x 1m e profundidade variável de 
acordo com a espessura e características do substrato sedimentar/pedológico das 
cavidades ou áreas externas. O número de sondagens por cavidade varia de acordo com 
as áreas internas e externas com potencial para preservação de vestígios arqueológicos 
(e.g., tamanho, presença de sedimento, relevo deposicional, matriz sedimentar, etc.). 

A escavação de cada sondagem segue o nível natural do pacote sedimentar, ou níveis 
artificiais de 10cm a partir da topografia normal de superfície quando o pacote 
apresenta-se homogêneo.  

Todo o sedimento escavado é primeiramente peneirado a seco (Foto 27) e a fração mais 
argilosa, mais agregada devido às partículas coloidais (características dos sedimentos 
argilosos – latossolos – presentes no interior das grutas), é lavada com água (Foto 28). 
No intuito de minimizar o impacto desta atividade o peneiramento a seco é feito dentro 
de sacos “sandbag” (Foto 27). 

  
Foto 27: Peneiramento a seco do sedimento 
escavado dentro de “sandbag” de 1.000 litros 

Foto 28: Peneiramento com água da fração mais 
argilosa do sedimento escavado. 
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As principais características das cavidades, disposição das intervenções 
subsuperficiais, características dos sedimentos escavados e vestígios identificados são 
registrados em cadernetas de campo e fichas de escavação. Documentação fotográfica 
também é feita de todas as atividades de prospecção. Todo o material arqueológico 
coletado é registrado e acondicionado. Em alguns casos amostras de sedimento, 
matéria-prima e carvão são coletadas e acondicionadas para futuras análises que iram 
gerar dados para refinar o conhecimento do contexto ambiental da Serra dos Carajás. 

A escavação das sondagens escavadas, por princípio, só são finalizadas quando o 
pacote sedimentar é encerrado e a rocha sã atingida. Em alguns casos a escavação é 
finalizada quando atinge grandes matacões, que impossibilitam a continuação da 
escavação (2.3). Em outros casos a área com sedimento torna-se muito reduzida devido 
à presença de grandes blocos e matacões ao longo do perfil estratigráfico tornando a 
escavação inviável (Foto 29). 

  
Foto 29: Sondagem 1 da cavidade N4E-040 com 
ocorrência de grandes matacões ao final da 
escavação. 

Foto 30: Sondagem 2 da cavidade N4E-033 com 
ocorrência de grandes matacões desde os níveis 
superficiais. 

Ao longo da escavação, medidas mitigadoras do impacto desta atividade na superfície 
da cavidade são tomadas, como a utilização de plástico ao redor de cada sondagem para 
evitar o pisoteamento nas áreas não escavadas (Foto 31). 

Após o término da escavação cada sondagem é fechada com sedimento peneirado e 
guardado em sacos e clastos (Foto 32). No caso de sítios arqueológicos é colocada uma 
proteção de lona no piso e nas paredes da sondagem antes do fechamento da sondagem 
(Foto 32). O sedimento e clastos são colocados dentro de sacos de fibra para facilitar a 
posterior abertura da unidade. 
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Foto 31: Escavação de sondagem arqueológica na 
cavidade N4E-005 com proteção ao redor da 
mesma 

Foto 32: Fechamento da sondagem realizada na 
cavidade N4E-005 

10.7.2.3.4 Síntese das Atividades Desenvolvidas e Resultados Preliminares 

10.7.2.3.4.1 Introdução 

As atividades iniciaram-se pela localização das cavidades listadas pela Vale e, em 
seguida, pela visitação e prospecção superficial e subsuperficial das mesmas. Todas as 
sondagens seguiram níveis artificiais de 10 cm e cada sondagem abrangia uma área de 
1m2. Todo o sedimento escavado foi quantificado por volume através da utilização de 
baldes graduados, e peneirado em peneiras de malha de 5 e 2 mm, com a utilização de 
água para o peneiramento. 

Dentre as 94 cavidades prospectadas (Figura 137), seis (6,4%, Tabela 186) não foram 
prospectadas devido à falta de segurança. Essas são cavidades que possuem 
abatimentos recentes e fraturas nas rochas do teto e paredes, (Foto 33 e Foto 34) 
impondo riscos pessoais a equipe de arqueologia. Portanto, não foi possível acessar o 
potencial arqueológico dessas seis cavidades. 

Tabela 186: Cavidades não Prospectadas Devido à Falta de Segurança. 

Cavidade UTM - E UTM - N Altitude Erro 

N4E-002 592813 9332510 653 7 

N4E-003 592875 9332292 648 7 

N4E-010 592875 9332292 648 7 

N4E-028 592169 9332616 625 11 

N4E-035 592903 9332468 679 12 

N4E-061 592135 9332412 628 12 
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Foto 33: Cavidade N4E-001 no período da 
prospecção arqueológica em 14/12/06. 

 
Foto 34: Cavidade N4E-001 após alguns meses da 
prospecção arqueológica em 19/04/07 com grande 
abatimento do teto. 

Seis outras cavidades (6,4%, Tabela 187) apresentam baixíssimo potencial arqueológico 
devido à grande quantidade de água que fica represada no seu interior (Foto 35 e Foto 
36), por vezes com água correndo pelo seu interior, fazendo com que qualquer vestígio 
arqueológico que por ventura fora depositado no piso tenha sido erodido. 

Tabela 187: Cavidades com Piso Alagado. 

Cavidade UTM - E UTM - N Altitude Erro 

N4E-064 593924 9333102 398 16 

N4E-067 593989 9333214 361 9 

N4E-068 593771 9333206 383 16 

N4E-070 593671 9333022 420 12 

N4E-080 593936 9333102 397 11 

N4E-081 593984 9333201 373 10 

 

Foto 35: Piso alagado da cavidade N4E-068 Foto 36: Piso alagado da cavidade N4E-070 
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Dezessete cavidades (18,1%, Tabela 188) não apresentam sedimento em seu interior 
(Foto 37 e Foto 38), nem áreas no entorno com potencial para sondagens arqueológicas. 
Portanto, são cavidades sem potencial arqueológico. 

Tabela 188: Cavidades sem Sedimento. 

Cavidade UTM - E UTM - N Altitude Erro 

N4E-024 592006 9333008 574 13 

N4E-043 592513 9333176 611 16 

N4E-044 592528 9333198 612 17 

N4E-046 592941 9332569 658 15 

N4E-047 592943 9332564 655 8 

N4E-048 592950 9332554 673 6 

N4E-049 592963 9332608 676 10 

N4E-050 592981 9332759 652 9 

N4E-051 592887 9332347 650 8 

N4E-052 592936 9332981 629 7 

N4E-053 592154 9332953 611 11 

N4E-054 591989 9333029 559 9 

N4E-059 592131 9332676 592 14 

N4E-060 592086 9332684 606 13 

N4E-073 593676 9333155 413 6 

N4E-078 592912 9332900 638 16 

N4E-086 593933 9333088 371 11 

 

  
Foto 37: Piso da Cavidade N4E-043 Foto 38: Piso da Cavidade N4E-043 

A cavidade N4E-058 apresenta parte de seu piso com uma espessa camada de 
sedimento (Foto 39 e Foto 40), em alguns lugares com mais de seis metros, que foi 
erodido de uma estrada que se encontra aproximadamente a cinco metros acima da 
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cavidade. Não foi possível observar o piso natural da cavidade, e a quantidade de 
sedimento recente torna inviável qualquer tentativa de prospecção subsuperfície nesta 
área da cavidade. Ao mesmo tempo, outra área da cavidade está sofrendo processo de 
erosão criando um piso muito inclinado, com desnível de mais de quatro metros, cujo 
sedimento desce serra a baixo.  

Apesar da impossibilidade de se realizar sondagens testes devido à grande quantidade 
de sedimento recente, esta cavidade possuí baixíssimo potencial arqueológico parte da 
cavidade sofre processos erosivos não apresenta potencial para preservação de níveis 
arqueológicos devido aos processos erosivos, enquanto a outra região da cavidade onde 
ocorreu a deposição de sedimento provindo da estrada, aparentemente também estava 
sofrendo processo de erosão   

 
Foto 39: Vista geral da cavidade N4E-058 com 
sedimento. 

 
Foto 40: Vista detalhada do sedimento desabado 
sob a cavidade N4E-058. 

A cavidade N4E-065 encontra-se na área diretamente afetada pela instalação da 
Subestação Principal de Derivação da Linha de Transmissão, e corresponde ao sítio 
arqueológico Subestação 1. Esse sítio já foi prospectado e resgatado pela Scientia 
Consultoria (2008a). 

A maioria das cavidades no corpo N4E da Serra Norte (63, 67,0%) apresenta sedimento 
e áreas com potencial para sondagens arqueológicas. Essas cavidades foram 
prospectadas através de 161 sondagens de 1m2 cada.  Ao todo, 47 cavidades sondadas 
(50,0%) não apresentam potencial arqueológico (Tabela 189), e 16 cavidades (17,0%) 
apresentam material arqueológico em superfície e/ou em subsuperfície (Tabela 190 
Figura 137). 

Tabela 189: Cavidades com sedimento, sem potencial arqueológico, números de sondagens realizadas 
em cada cavidade, e presença ou não de material em superfície (ms) e em subsuperfície (mp). 

Cavidade UTM - E UTM - N Altitude Erro Sondagem 

N4E-001 592845 9332272 659 6 4 

N4E-007 592958 9332384 642 6 1 

N4E-012 592928 9332532 692 5 1 

N4E-013 592899 9332504 689 6 3 

N4E-014 592917 9332506 673 6 3 
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Cavidade UTM - E UTM - N Altitude Erro Sondagem 

N4E-016 592928 9332817 662 12 2 

N4E-017 592923 9332832 664 12 1 

N4E-018 592930 9332872 649 23 1 

N4E-019 592908 9332890 658 14 8 

N4E-020 592970 9332948 591 13 2 

N4E-021 592985 9332956 691 24 4 

N4E-022 592095 9332971 592 5 2 

N4E-025 591994 9332990 563 8 1 

N4E-026 592128 9332578 613 6 6 

N4E-027 592136 9332614 622 11 2 

N4E-029 592843 9332238 640 6 1 

N4E-030 592849 9332322 675 6 4 

N4E-031 592841 9332286 650 12 1 

N4E-032 592873 9332323 669 6 1 

N4E-033 592942 9332282 631 6 2 

N4E-036 592974 9332776 646 12 1 

N4E-037 592936 9332818 656 15 1 

N4E-038 592903 9332896 636 15 1 

N4E-039 592877 9333087 648 6 1 

N4E-040 592733 9333087 626 5 1 

N4E-041 592790 9333083 655 7 2 

N4E-042 592539 9333036 647 17 1 

N4E-045 592818 9332254 657 6 1 

N4E-055 592242 9333206 576 11 2 

N4E-056 592795 9333103 642 5 3 

N4E-057 592565 9333190 617 6 1 

N4E-063 593970 9333192 405 11 2 

N4E-069 593586 9333012 416 12 1 

N4E-071 593378 9333076 462 12 2 

N4E-072 592904 9332862 645 12 2 

N4E-074 593665 9333005 414 7 1 

N4E-076 593452 9333075 443 11 3 

N4E-077 593409 9333066 458 10 2 

N4E-079 594048 9333129 365 4 4 

N4E-084 593981 9333120 388 8 2 

N4E-085 593871 9333074 402 11 2 

N4E-087 593950 9333001 400 7 2 

N4E-088 593958 9333004 389 11 3 

N4E-093 593116 9332342 532 9 1 

N4E-094 593103 9332356 575 3 4 

N4E-097 593114 9332353 573 4 3 

N4E-098 593080 9332331 577 9 3 

N4E-099 593281 9332956 497 10 1 
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Dentre as 16 cavidades com potencial arqueológico, oito (50,0%) não apresentam 
material arqueológico na superfície, e somente com a escavação teste é que foi possível 
averiguar o potencial arqueológico dessas cavidades (Tabela 190). 

Tabela 190: Cavidades com potencial arqueológico, números de sondagens realizadas em cada 
cavidade, e presença ou não de material em superfície (ms) e em subsuperfície (mp). 

Cavidade UTM - E UTM - N Altitude Erro Sondagem MS MP 

N4E-004 592851 9332258 649 7 4 Sim Não 

N4E-005 592913 9332359 589 6 1 Sim Sim 

N4E-006 592965 9332361 638 8 3 Não Sim 

N4E-008 592978 9332406 637 7 7 Sim Sim 

N4E-009 592943 9332378 646 6 3 Sim Sim 

N4E-011 592987 9332437 685 6 3 Não Sim 

N4E-015 592983 9332708 670 6 2 Não Sim 

N4E-019 592908 9332890 658 14 8 Não Sim 

N4E-023 592000 9333000 534 7 5 Não Sim 

N4E-034 592916 9332341 655 6 1 Não Sim 

N4E-075 593737 9333180 400 12 7 Sim Sim 

N4E-082 593977 9333300 420 19 2 Sim Não 

N4E-083 593975 9333062 403 12 6 Sim Sim 

N4E-092 593639 9333142 436 13 6 Não Sim 

N4E-100 593664 9333140 416 11 4 Sim Sim 

N4E-101 593428 9333068 463 11 4 Não Sim 

A seguir, apresentamos uma descrição mais detalhada das cavidades visitadas e das 
atividades realizadas em cada cavidade. 
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Figura 137: Localização das Cavidades sem Potencial Arqueológico (círculos amarelos) e Cavidades 

com Presença de Material Arqueológico (círculos vermelhos). 

10.7.2.3.4.2 Cavidades que são Sítios Arqueológicos 

CAVIDADE N4E-004 (E: 0592851 N: 9332258 ALT.: 649 ERRO: 7 M) 

Cavidade com um grande salão (Figura 138 e Foto 41) a leste e outros salões menores a 
oeste (Figura 138). O salão maior apresenta teto alto e abobadado com ampla área 
abrigada. Já os outros salões apresentam teto irregular e mais baixo, com pequenas 
áreas abrigadas. O piso é muito irregular, com sedimento argiloso, com alto grau de 
inclinação de dentro para fora da cavidade, com muitos matacões e blocos abatidos, e 
outros clastos predominantemente de seixos de canga ferruginosa. 

A topografia inclinada de dentro da cavidade em direção a entrada sugere uma fonte de 
sedimento vindo da parte norte (interior) da cavidade. 

No salão maior, próximo a sondagem 2 (Figura 138) um único fragmento de cerâmica 
foi encontrado na superfície. 
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Figura 138: Croqui da Cavidade N4E-004 Indicando a Localização das Quatro Sondagens 

Arqueológicas Realizadas (Modificado de Coelho 2006). 

No salão maior, duas sondagens foram realizadas nas áreas mais planas e próximas à 
cerâmica encontrada em superfície. A sondagem 1 atingiu 180 cm de profundidade 
(Foto 42) e a sondagem 2 chegou a 150 cm de profundidade. Nenhum material 
arqueológico foi evidenciado durante a escavação dessas duas sondagens. O sedimento 
é argiloso, vermelho com cascalho (seixos e grânulos) de canga ferruginosa. 

Outras duas sondagens (sondagens 3 e 4) foram realizadas em áreas relativamente 
planas na parte abrigada a oeste do salão maior (Figura 138). As duas sondagens 
evidenciaram a existência de um pacote sedimentar muito raso (10 cm e 30 cm 
respectivamente) nesta região da cavidade. Nenhum material arqueológico foi 
encontrado durante a escavação dessas sondagens. 
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Foto 41: Salão principal da cavidade N4E-004. Foto 42: Sondagem 1 realizada na 

cavidade N4E-004. 

A ocorrência discreta de um fragmento cerâmico em toda a superfície da cavidade 
juntamente com o resultado negativo para presença de material arqueológico nas 
quatro sondagens realizadas indica um baixo potencial arqueológico para esta cavidade. 

Baixa relevância arqueológica. Não há necessidade de resgate arqueológico. 

CAVIDADE N4E-005 (E: 0592913 N: 9332359 ALT.: 589 ERRO: 6 M) 

Ampla cavidade, arejada, com sedimento vermelho argiloso relativamente seco, mesmo 
estando na época das chuvas. A cavidade apresenta um amplo salão com 10,0 metros 
de profundidade e boca voltada para SE, medindo 15,5 de largura e 3,2 metros de 
altura. 

O piso na parte norte da cavidade (Figura 139) é plano, com poucos matacões e blocos 
abatidos. À medida que a cavidade se desenvolve para sul a área abrigada torna-se 
mais estreita e o piso mais íngreme, com declividade de norte para sul. Nessa área da 
cavidade há uma quantidade maior de blocos e matacões abatidos. O sedimento em 
toda a cavidade apresenta cascalho de canga, predominantemente de seixos e grânulos. 
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Figura 139: Croqui da Cavidade N4E-005 Indicando a Localização da Sondagem Arqueológica 

Realizada (Modificado de Coelho 2006). 

Já na superfície do piso, principalmente na área plana, encontramos material 
arqueológico: cerâmica e lítico lascado. Uma sondagem (Foto 43) foi realizada próxima à 
presença de material arqueológico na superfície, em área plana, bem iluminada e 
arejada (Figura 139). Essa sondagem evidenciou um sedimento argiloso, vermelho 
escuro/marrom escuro avermelhado (2.5YR 3/6 - 2.5YR 2.5/4) com nódulos 
ferruginosos freqüentes, pequenos e grandes, irregulares, e duros. Pouca atividade 
biótica foi observada durante a escavação e análise do perfil estratigráfico; em sua 
grande maioria a atividade biótica é representada pela presença de radículas. 

A sondagem 1 chegou a 80 cm de profundidade (Foto 44) quando atingiu rocha, 
podendo ser a rocha matriz ou um grande matacão. Em todos os níveis escavados foi 
evidenciado material arqueológico e carvão em grande quantidade. Nos dois primeiros 
níveis, 0-10 e 10-20 cm o material arqueológico constitui-se de fragmentos de cerâmica, 
lítico lascado e carvão. Nos outros sete níveis não ocorreu cerâmica, com continuação 
da ocorrência de lítico lascado e carvões. Também encontramos sementes queimadas 
nos níveis 50-60 e 70-80 cm. 
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Foto 43: Lona preta protegendo piso com material 
em superfície na cavidade N4E-005. 

Foto 44: Sondagem realizada na cavidade N4E-
005. 

Três amostras de carvão da sondagem 1, procedentes de diferentes níveis, foram 
enviadas para o laboratório Beta Analytic para datação radiocarbônica (Tabela 192). O 
resultado indica ocupações durante o período do Holoceno inicial (ca. 9.000 AP) logo 
nos primeiros níveis escavados. Há uma ótima congruência entre as datas obtidas e os 
níveis escavados, sem inversões estratigráficas (Tabela 192). 

Tabela 191: Datações radiocarbônicas de amostras coletadas durante escavação da cavidade n4e-005. 

Amostra Sondagem Nível Datação A.P. Datação Calibrada A.P. (1�) No Laboratório 

N4E-005.1 1 10-20 7570 ± 60 8.410 a 8.350 BETA 226121 

N4E-005.2 1 40-50 8230 ± 60 9.290 a 9.090 BETA 226122 

N4E-005.3 1 70-80 8270 ± 60 9.400 a 9.350 e 9.320 a 9.130 BETA 226123 

Cabe ressaltar aqui a importância dos dados preliminares da sondagem realizada. A 
riqueza do material arqueológico (cerâmica, lítico, vegetal) juntamente com datações de 
grande antigüidade, sendo que no nível 10-20 há a presença de material cerâmico, 
indica um altíssimo potencial para este sítio arqueológico. 

Este sítio possui uma alta relevância arqueológica, sendo sugerido seu resgate no 
momento oportuno. 

CAVIDADE N4E-006 (E: 0592965 N: 9332361 ALT.: 638 ERRO: 8 M) 

Esta cavidade possui duas entradas principais voltadas para SE (Foto 3.13) e uma 
secundária voltada para NW constituindo dois salões (Figura 140). O salão mais ao 
norte apresenta um piso irregular com alta declividade na direção NW-SE, com muitos 
matacões e blocos abatidos, sem potencial para escavações testes. O segundo salão, a 
sul do primeiro, apresenta um piso relativamente plano, com matacões e blocos 
abatidos, sedimento argiloso vermelho com cascalho de canga predominantemente 
formado por seixos e grânulos. Esse salão é pequeno e apresenta um teto baixo. Duas 
sondagens foram realizadas no interior do salão sul, e uma terceira sondagem (S3), foi 
realizada no talude, de fronte da cavidade (Figura 140). 
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Figura 140: Croqui da Cavidade N4E-006 Indicando a Localização das Três Sondagens Arqueológicas 

Realizadas (modificado de Coelho 2006). 

A sondagem 1 evidenciou um pacote sedimentar de 140 cm de profundidade, a 
sondagem 2 atingiu 80 cm de profundidade, e a sondagem 3 chegou somente a 20 cm 
de profundidade. Todas as três sondagens evidenciaram um sedimento argiloso, 
vermelho-escuro (2.5YR 3/6) e bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2.5/4) com nódulos 
ferruginosos freqüentes, pequenos e grandes, irregulares, e duros. Raízes e radículas 
foram observadas durante a escavação e análise do perfil estratigráfico. Na sondagem 3 
(Foto 45), já no talude, a freqüência de raízes grandes e pequenas, assim como de 
radículas, é bem maior que nas outras duas sondagens. 

Um único fragmento de lítico lascado foi evidenciado no nível 30-40 cm da sondagem 1. 
Sendo que as outras duas sondagens deram resultado negativo quanto à presença de 
material arqueológico. 
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Foto 45: Vista da entrada da cavidade N4E-006. 

 
Foto 46: Vista da entrada da cavidade N4E-006. 

A ausência de material arqueológico em superfície, e a ocorrência de um único 
fragmento de lítico lascado indicam o baixíssimo potencial arqueológico para essa 
cavidade. 

Baixa relevância arqueológica. Não há necessidade de resgate arqueológico. 

CAVIDADE N4E-008 (E: 0592978 N: 9332406 ALT.: 637 ERRO: 7 M) 

Grande cavidade, com vários salões e nichos abrigados (Figura 141, Foto 47). Ampla 
entrada voltada para sul medindo 15,0m de largura por 7,0m de altura. Ao entrar na 
cavidade, no lado W há um grande salão, bem iluminado, com 16,0m de profundidade 
com um prolongamento na direção W com 15,5m de extensão e 5,0m largura média. O 
piso desse salão é irregular, com alta declividade de dentro para fora, na direção W-E e 
em direção ao talude (sul). 

Um segundo salão, muito mais amplo que o primeiro, com 40 metros de extensão, 
ocorre na parte norte da cavidade (Figura 141). Os dois salões estão conectados por um 
conduto de 6,0m de extensão, que começa na parte E do primeiro salão e termina em 
uma grande clarabóia “doliniforme” com uma depressão no piso e quedas de enormes 
matacões (Figura 141). Iluminação entra pela clarabóia, mas fica restrita a uma 
pequena área, e boa parte desse salão é afótico. No meio desse salão o piso e 
relativamente plano, com presença de áreas alagadas. O salão é muito úmido. 

Na porção E da entrada há um terceiro salão, bem menor que os dois primeiros, com 12 
metros de profundidade. Esse salão se liga ao grande salão da clarabóia. Vários outros 
pequenos salões e nichos estão presentes na cavidade (Figura 141). 

Em toda a cavidade o teto é alto e irregular. O piso também é todo irregular com uma 
quantidade muito grande de matacões e blocos abatidos. Há presença de sedimento 
argiloso, vermelho, com cascalho predominantemente composto de seixos e grânulos de 
canga ferruginosa. 
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Figura 141: Croqui da Cavidade N4E-008 Indicando a Localização das Sete Sondagens Arqueológicas 

Realizadas (modificado de Coelho 2006). 

Logo na superfície da cavidade foi encontrado material arqueológico (cerâmica - foto 
3.16 - e lítico). Com o intuito de averiguar a dispersão horizontal e vertical da cultura 
material foram realizadas sete sondagens arqueológicas (Figura 141). 

As sondagens 1 e 2 foram realizadas no primeiro salão, próximo a parede norte, em 
uma área relativamente plana. Apesar de um pacote sedimentar relativamente espesso, 
tendo mais de um metro de profundidade, a sondagem 1 resultou em um teste negativo. 
Já a sondagem 2 evidenciou material arqueológico nos níveis 0-10 (lítico e cerâmica), e 
30-40 (cerâmica), chegando a 50 cm de profundidade quando atingiu rocha, podendo 
ser um grande matacão ou rocha matriz. 

A sondagem 3, realizada na entrada da cavidade, próximo a linha d’água (Figura 142), 
evidenciou um pacote sedimentar de 70 centímetros de profundidade, com sedimento 
vermelho escuro (2.5YR 3/6) com presença de canga ferruginosa predominantemente 
do tamanho seixo e grânulos. Nenhum material arqueológico foi evidenciado nessa 
sondagem. 

A escavação das sondagens 4 e 5, realizadas na região leste da entrada da cavidade 
(Figura 142), evidenciou um pacote sedimentar de 80 cm de profundidade, com um 
sedimento vermelho escuro (2.5YR 3/6) argiloso, com blocos, seixos e grânulos de 
canga ferruginosa. A sondagem 4 evidenciou material arqueológico no nível 20-30 cm 
(lítico) e a sondagem 5 apresentou resultado negativo quanto à presença de material 
arqueológico. 

A sondagem 6, realizada na região interna da caverna (Figura 141), onde há ocorrência 
de material arqueológico na superfície, evidenciou um sedimento argiloso vermelho, 
muito firme, com seixos arestados, grânulos angulosos e arestados. O pacote 
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sedimentar é raso, um pouco mais que 20 cm. A escavação dessa sondagem evidenciou 
material cerâmico e lítico no nível 0-10 cm. 

Logo na superfície da sondagem 7 foi coletado um fragmento de cerâmica. No início da 
escavação foi quebrado um lajeado com alavanca. A partir dos 5 cm o sedimento ficou 
preto ferruginoso com manchas vermelhas e amarelas. Antes de atingir a profundidade 
de 20 cm chegou-se a rocha matriz. 

Esta cavidade apresenta abatimentos recentes, provavelmente resultado da atividade de 
mineração atual. 

 
Foto 47: Vista da entrada da cavidade N4E-008. 

 
Foto 48: Fragmentos de cerâmica na superfície do 
piso da cavidade N4E-008. 

Devido à presença de material arqueológico, cerâmica em profundidade e carvão em 
vários níveis de várias sondagens, esta cavidade tem um alto potencial arqueológico. 

Este sítio possui uma alta relevância arqueológica, sendo sugerido seu resgate no 
momento oportuno. 

CAVIDADE N4E-009 (E: 0592943 N: 9332378 ALT.: 646 ERRO: 6 M) 

Esta cavidade apresenta um único salão com 14,0m de profundidade por 10,0m de 
largura, de tamanho médio, com piso um pouco irregular, com declive suave de dentro 
para fora, acompanhando a vertente. O sedimento é argiloso vermelho, com alguns 
matacões e blocos semi-enterrados, sem evidência de quedas recentes. Os clastos 
presente no sedimento são em sua maioria seixos e grânulos de canga ferruginosa. 

A cavidade tem teto alto e irregular, é bem ventilada e iluminada (Foto 49), não muito 
úmida, mas com pingueiras constantes no canto NE e com a presença de um pequeno 
alagamento na região norte (Figura 142). Uma grande raiz atravessa a área abrigada da 
cavidade. 
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Figura 142: Croqui da Cavidade N4E-009 Indicando a Localização das três Sondagens Arqueológicas 

Realizadas (modificado de Coelho 2006). 

Um machado polido encontra-se em um buraco da parede norte, a mais ou menos 1,5 
metros de altura. É impossível saber se o machado foi colocado ali por alguém no 
passado recente, ou se está lá em tempos imemoráveis. Há material arqueológico em 
superfície. O machado, assim como o material em superfície foi deixado no local para 
registro acurado em um futuro resgate deste sítio. 

Três sondagens foram realizadas no interior da cavidade (Figura 142), atingindo 
profundidades que variaram entre 90 e 150 cm. O sedimento evidenciado pelas as 
escavações é argiloso, vermelho-escuro/bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/6 - 2.5YR 
2.5/4), com muitos seixos e cascalho de canga em forma de plaquetas, outros 
arrendodados e angulosos, com nódulos freqüentes, pequenos e grandes, irregulares, 
duros, ferruginosos. A atividade biótica restringe-se a algumas raízes pequenas e 
radículas 

A sondagem 1 evidenciou um único fragmento de lítico lascado no nível10-20 cm. As 
outras duas sondagens deram resultado negativo quanto ao material arqueológico. 
Fragmentos de carvão (Foto 50) foram recuperados em vários níveis das três sondagens. 
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Foto 49: Vista da entrada da cavidade N4E-009. 

 
Foto 50: Carvões resgatados durante as sondagens 
arqueológicas na cavidade N4E-009. 

A presença do machado polido juntamente com lítico lascado e carvão caracteriza a 
cavidade como sendo um sítio arqueológico. 

Este sítio possui uma alta relevância arqueológica, sendo sugerido seu resgate no 
momento oportuno. 

CAVIDADE N4E-011 (E: 0592987 N: 9332437 ALT.: 685 ERRO: 6 M) 

Grande cavidade (Figura 143) com muitos blocos e matacões abatidos, piso irregular, 
relativamente plano com sedimento argiloso vermelho com cascalho de canga 
ferruginosa constituído predominantemente de seixos e grânulos (Foto 51 e Foto 52). A 
cavidade apresenta dois salões amplos, com teto alto, em média 2,5 m. A boca principal 
da cavidade é voltada para sul e mede 16,0 m de largura. Um salão menor, a leste 
(Figura 143) não chega a ser totalmente afótico, apresenta uma entrada, necessitando 
que a pessoa agache para adentrá-lo. Já o salão maior, a oeste, é afótico, com muitos 
matacões e blocos abatidos principalmente na região sul, mas com pequenos nichos 
livres de matacões e blocos abatidos. A área abrigada apresenta inclinação do 
sedimento acentuada, com o ponto mais alto localizado na boca. O sedimento na área 
abrigada é bastante pedregoso. A cavidade é bastante úmida. 
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Figura 143: Croqui da cavidade N4E-011 Indicando a Localização das Três Sondagens Arqueológicas 
Realizadas (modificado de Coelho 2006). 

Três sondagens foram realizadas para averiguar o potencial arqueológico desta cavidade 
(Figura 143). Uma primeira sondagem, realizada na entrada do salão E atingiu 140 cm 
de profundidade, evidenciando um sedimento argiloso, vermelho, com seixos angulosos 
e grânulos de canga ferruginosa. Alguns matacões foram evidenciados. Dois líticos 
lascados foram encontrados nessa quadra, um no nível 0-10 cm e outro no nível 10-20 
cm. Carvão foi evidenciado em todos os níveis, com exceção do nível 130-140. 

A segunda sondagem, localizada na entrada principal da cavidade, em um local bem 
iluminado, próxima a linha d’água (Figura 143), apresentou um sedimento argiloso, 
com muitos blocos e seixos de canga ferruginosa, assim como vários matacões. A 
escavação dessa sondagem atingiu 120 cm de profundidade quando atingiu a rocha 
matriz. Um lítico lascado foi encontrado no nível 60-70 cm. Muito carvão foi encontrado 
nos níveis superiores, e nos níveis inferiores com menor freqüência. 

A terceira sondagem (Figura 143) localizada no salão do lado oeste, numa área afótica, 
evidenciou em todos os níveis um sedimento argiloso, granuloso, com coloração 
homogênea vermelho e úmido. A rocha matriz está a aproximadamente 50 cm da 
superfície, é irregular e a sondagem chegou aos 70 cm de profundidade até expor por 
completo a rocha matriz nessa área da cavidade. Carvões foram evidenciados em vários 
níveis escavados, porém nenhum material arqueológico foi encontrado. 
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Foto 51: Vista externa da cavidade N4E-011. Foto 52: Salão principal da cavidade N4E-011. 

Devido à grande quantidade de carvões encontrados nas sondagens e indícios da 
presença de cultura material (i.e., lítico lascado), essa cavidade constitui-se em um sítio 
arqueológico. 

Este sítio possui relevância arqueológica, sendo sugerida uma caracterização mais 
detalhada, no momento oportuno, através de escavação por amostragem, e possível 
resgate contingente aos resultados obtidos pela intensificação dos trabalhos. 

CAVIDADE N4E-015 (E: 0592983 N: 9332708 ALT.: 670 ERRO: 6 M) 

Grande cavidade ampla e volumosa permitindo boa circulação de pessoas na área 
abrigada, com boa iluminação. A entrada, voltada para leste, tem 5,6 m de altura e 7,0 
m de largura e dá acesso a um pequeno salão com 8,0 m de extensão ao fim do qual há 
uma passagem com 1,30 m de altura e largura 3,0 m que dá acesso a um grande salão 
alongado na direção S-N com 20,0 m de extensão por 7,4 m de largura média. O teto da 
cavidade é muito irregular e alto, variando entre 1m na entrada até cerca de 3,5 m no 
interior da cavidade. O piso apresenta muitos blocos abatidos de tamanhos variados, 
principalmente matacões. (Figura 144) 

A origem do sedimento presente na cavidade provavelmente vem do interior da 
cavidade, sugerido pela topografia que apresenta a parte mais alta no interior da 
cavidade (Figura 144). A cavidade não é muito úmida, e não observamos pingueiras na 
área mais plana, próximo à entrada da cavidade, nos dias de chuva. No interior da 
cavidade escorre água pelas paredes, porém ela não chega até a entrada, mantendo o 
piso seco nessa área da cavidade. 
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Figura 144: Croqui da Cavidade N4E-015 Indicando a Localização das Duas Sondagens Arqueológicas 

Realizadas (modificado de Coelho 2006). 

Foram realizadas duas sondagens na área abrigada, próximo à entrada da cavidade 
(Figura 144, Foto 53). A sondagem 1, localizada numa área fótica, atingiu a 
profundidade de 150 cm.  A pacote sedimentar da sondagem 1 é caracterizado por um 
sedimento argiloso homogêneo, de cor bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2.5/4) com 
poucos blocos, muitas raízes grandes e pequenas nos níveis superiores. A partir do 
nível 30-40 cm aumenta consideravelmente a quantidade de cascalho, com presença de 
grânulos, seixos e blocos. Na altura do nível 110-120 cm começam a aparecer matacões 
que dificultam a escavação da sondagem. No nível 140-150 cm a quadra já não 
apresenta matriz argilosa para ser escavada. Não foi evidenciado nenhum material 
arqueológico nessa sondagem. 

A sondagem 2, realizada próxima a entrada da cavidade (Figura 144), em local de boa 
iluminação. As raízes de uma árvore que se encontra próxima à sondagem foram 
evidencias nos níveis superiores da sondagem 2. O nível 0-10 cm é caracterizado por 
um sedimento seco, areno-argiloso, solto, com clastos (grânulos, seixos e blocos). A 
partir do nível 10-20 cm o sedimento torna-se um pouco menos arenoso, úmido, friável, 
com cascalho de canga ferruginosa. A escavação atingiu a rocha sã ou um grande 
matacão no nível 100-110 cm. 

Durante a escavação do nível 30-40 cm da sondagem 2 foi encontrado uma lasca de 
quartzo hialino. Carvões também foram evidenciados em níveis escavados. 
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Foto 53: Sondagens 1 e 2 da Cavidade N4E-015. 

Devido à presença de material arqueológico, carvões em profundidade, juntamente com 
um pacote sedimentar espesso e espaço amplo, essa cavidade constitui-se em um sítio 
arqueológico. 

Este sítio possui relevância arqueológica, sendo sugerida uma caracterização mais 
detalhada, no momento oportuno, através de escavação por amostragem, e possível 
resgate contingente aos resultados obtidos pela intensificação dos trabalhos. 

CAVIDADE N4E-019 (E: 0592908 N: 9332890 ALT.: 658 ERRO: 14 M) 

A cavidade N4E-019 está localizada em alta vertente e é composta por um salão amplo 
logo na entrada medindo 16,0m de largura e 6,0m de altura por 7,0m de profundidade. 
A entrada mede 9,0m de altura por 17,0m de largura, fazendo com que a parte abrigada 
apresente ótima luminosidade (Figura 145). A cavidade também é constituída por um 
pequeno salão interno e dutos laterais (Figura 145). O teto é muito irregular, semi-
abobadado no salão principal, baixo e irregular no salão interno. Apesar de a cavidade 
apresentar muitos pontos de gotejamento, não foi observado nenhum sumidouro ou 
surgência. 

A área abrigada apresenta pequenos platôs. O piso da cavidade é plano, repleto de 
blocos abatidos, é composto por sedimentos clásticos que na área abrigada, de blocos 
tamanho seixo até matacões; na cavidade o predomínio é da matriz argilosa. A origem 
do sedimento é um cone de injeção de sedimentos presente na porção NW da cavidade. 

Oito sondagens arqueológicas foram realizadas na parte interna da cavidade, onde o 
piso apresentava-se plano, como poucos clastos, e pacote sedimentar argiloso 
aparentemente espesso (Figura 145). 
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Figura 145:Croqui da Cavidade N4E-019 Indicando a Localização das oito Sondagens Arqueológicas 

Realizadas (modificado de FCCM 2006). 

A escavação da sondagem 1 evidenciou um pacote sedimentar de 90 cm de espesso 
composto por sedimento bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2.5/4), areno-argiloso, duro 
e seco. Esse sedimento é composto por clastos de tamanho grânulos a matacões. 

A sondagem 2 apresentou características muito semelhantes à sondagem 1, sendo que 
o pacote sedimentar neste local é de 80 cm de espessura. Por estar mais próximo a 
entrada da cavidade e (Figura 145) a sondagem evidenciou uma atividade biótica - 
raízes e radículas – mais intensa. Durante a escavação do nível da sondagem 2 foram 
encontradas peças líticas lascadas. 

A escavação da sondagem 3, também realizada muito próximo da entrada da cavidade 
(Figura 145), atingiu a rocha sã em 70 cm de profundidade evidenciando um pacote 
sedimentar idêntico ao da sondagem 2. Durante a escavação do nível da sondagem 2 
foram encontradas peças líticas lascadas. 

A escavação da sondagem 4, realizada na pequeno salão interno (Figura 3.9), evidenciou 
sedimento bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2.5/4), areno-argiloso, duro e seco. Esse 
sedimento é composto por plaquetas. Não foi observada nenhuma atividade biótica. O 
pacote sedimentar é raso, não ultrapassando 20 cm de profundidade. Não foi 
evidenciado nenhum material arqueológico. 

Em um canto do salão principal, próximo a parede sul (Foto 54), onde o piso é plano 
com poucos clastos na superfície foi realizada a sondagem 5. A escavação evidenciou 
sedimento bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2.5/4), areno-argiloso, duro e seco. Esse 
sedimento é composto por clastos tamanho grânulos a matacão, com plaquetas. 
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Evidenciou-se também uma grande atividade biótica – raízes e radículas – presente ao 
longo dos 60 cm do pacote sedimentar. Não foi evidenciado nenhum material 
arqueológico. 

A escavação da sondagem 6, próxima a sondagem 5 (Foto 54), evidenciou um sedimento 
bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2.5/4), areno-argiloso, friável, úmido, composto por 
clastos tamanho grânulos a matacão, com plaquetas. Evidenciou-se também uma 
grande atividade biótica – raízes e radículas – presente ao longo dos 70 cm do pacote 
sedimentar. Não foi evidenciado nenhum material arqueológico. 

A sondagem 7, localizada na entrada da cavidade, próxima a sondagem 2 (Figura 3.9) 
apresentou um sedimento bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2.5/4), areno-argiloso, 
friável, úmido, composto por clastos tamanho grânulos a matacão, com plaquetas. 
Evidenciou-se também uma grande atividade biótica – raízes e radículas – presente ao 
longo dos 70 cm do pacote sedimentar. Durante a escavação do nível da sondagem 2 
foram encontradas peças líticas lascadas. 

A sondagem 8, também localizada na entrada da cavidade, próxima as sondagens 2 e 7 
(Foto 56) apresentou um sedimento bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2.5/3),  areno-
argiloso, friável, úmido, composto por clastos tamanho grânulos a matacão, com 
plaquetas. Evidenciou-se também uma grande atividade biótica – raízes e radículas – 
presente ao longo dos 60 cm do pacote sedimentar. Durante a escavação do nível da 
sondagem 2 foram encontradas peças líticas lascadas. 

  
Foto 54: Vista entrada da cavidade N4E-019. Foto 55: Vista geral da área da cavidade N4E-

019 

Apesar da cavidade N4E-019 apresentar boas condições de habitação, como amplo 
espaço, boa visibilidade, piso plano; e condições de preservação arqueológica como um 
pacote sedimentar considerável, aparentemente indicando um alto potencial 
arqueológico, as oito sondagens arqueológicas realizadas não produziram resultados 
positivos para presença de material arqueológico. 

Devido à presença de material arqueológico, carvões em profundidade, juntamente com 
um pacote sedimentar espesso e espaço amplo, essa cavidade constitui-se em um sítio 
arqueológico. 
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Este sítio possui relevância arqueológica, sendo sugerida uma caracterização mais 
detalhada, no momento oportuno, através de escavação por amostragem, e possível 
resgate contingente aos resultados obtidos pela intensificação dos trabalhos. 

10.7.2.3.4.3 Cavidade N4E-023 (E: 0592000 N: 9333000 Alt.: 534 Erro: 7 m) 

Esta grande cavidade localizada na alta vertente com área que chega a 216 metros 
quadrados é extensa com salões amplos e pequenos platôs (Figura 146). A entrada 
voltada para W mede 12,4m de largura por 2,4m de altura, dando a um amplo salão 
com 12,2m de profundidade por 11,2m de largura. O teto alto, abobadado e irregular. 
Não foi observado nenhum ponto de surgência ou sumidouro, mas há vários pontos de 
gotejamento e a cavidade é úmida. O piso apresenta blocos abatidos em maior 
concentração junto à entrada, e amplas áreas com sedimento argiloso. Os sedimentos 
clasticos são constituídos predominantemente por minério de ferro, sobrepondo à 
fração argila; blocos de tamanhos variados são observados (seixo até matacões); na área 
abrigada são observados blocos de vários tamanhos (seixo ate calhau); junto à linha 
d’água há uma concentração de blocos abatidos (Figura 146). 

O piso da cavidade apresenta uma inclinação no sentido leste-oeste, com o ponto mais 
alto no fundo do segundo salão, de onde o sedimento vem através de uma pequena 
passagem em direção ao salão principal trazido pela água que escorre do fundo da 
cavidade em direção a boca em quantidade considerável. 

Com o intuito de averiguar o potencial arqueológico da cavidade foram realizadas 5 
sondagens arqueológicas (Figura 146). 

 
Figura 146: Croqui da Cavidade N4E-023 Indicando a Localização das Cinco Sondagens Arqueológicas 

Realizadas (modificado de Coelho 2006). 
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A escavação da sondagem 1, (Figura 146) realizada logo na entrada da cavidade, 
evidenciou um sedimento bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2.5/4), areno-argiloso, 
macio e seco,  com clastos de tamanho grânulos a matacão, predominante são os 
grânulos arestados e nódulos ferruginosos pequenos, duros, angulares e preto. A 
atividade biótica se restringe a raízes e radículas. Este sedimento, presente nos 
primeiros 30 cm, torna-se vermelho-escuro-acinzentado (10R3/2) entre 30 e 40 cm. 
Entre a 40 e 80 cm de profundidade o sedimento areno-argiloso apresenta-se vermelho 
(4.5YR 4/6) e vermelho-escuro-acinzentado (10R3/2). 

Material arqueológico - peças líticas - foi evidenciado em todos os níveis entre 0-10 cm a 
60-70. No último nível escavado, 70-80 cm quando atingiu a rocha sã, não foi 
evidenciado material arqueológico. Fragmentos de carvão milimétricos e centimétricos 
foram evidenciados nos níveis 0-10 cm, 10-20 cm, e 50-60 cm. 

A escavação das sondagens 2 e 3, (Figura 146, Foto 56 e Foto 57), realizada no meio do 
salão principal onde o piso é plano e apresenta poucos blocos abatidos, evidenciou um 
sedimento vermelho-escuro (10R3/6), areno-argiloso, friável e úmido, com clastos de 
tamanho grânulo até matacão e nódulos ferruginosos pequenos, duros, arestados e 
preto. A atividade biótica se restringe a raízes e radículas. Nos primeiros 10 cm foram 
encontrados pequenos fragmentos de carvão. A escavação da sondagem 2 atingiu a 
rocha sã em 40 cm de profundidade, enquanto a sondagem 3 chegou a 50 cm de 
profundidade. Não foi evidenciado nenhum material arqueológico nas duas sondagens. 

A escavação das sondagens 4 e 5 (Figura 146, Foto 58) apresentou um sedimento muito 
semelhante ao evidenciado nas sondagens 2 e 3, macio e seco, com um coloração 
bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/3). A escavação desta sondagem atingiu a rocha sã 
em 20 cm de profundidade na sondagem 4, e 50 cm de profundidade na sondagem 5. 
Não foi evidenciado nenhum material arqueológico nas duas sondagens. 

  
Foto 56: Cavidade N4E-023 e sondagem 1 Foto 57: Sondagem 2 realizada na cavidade N4E-

023 

A presença peças líticas lascadas em profundidade sugere um alto potencial 
arqueológico para esta cavidade. 

Este sítio possui uma alta relevância arqueológica, sendo sugerido seu resgate no 
momento oportuno. 
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CAVIDADE N4E-034 (E: 0592916 N: 9332341 ALT.: 655 ERRO: 6 M) 

Essa pequena cavidade apresenta um teto muito baixo (Figura 147), a boca é voltada 
para SW, medindo 2,7 m de largura e somente 0,4 m de altura, o piso é regular com 
sedimento argiloso, vermelho, com blocos e matacões abatidos. 

 
Figura 147: Croqui da Cavidade N4E-034 Indicando a Localização da Sondagem Arqueológica 

Realizada (modificado de FCCM 2006). 

Uma sondagem foi realizada na parte externa da cavidade (Figura 147, Foto 58) na área 
do talude inclinado, que acompanha a direção do sedimento trazido pelo colúvio à 
esquerda da boca da cavidade para averiguação do potencial arqueológico dessa 
cavidade. A superfície da sondagem apresentava folhas e raízes. No nível 0-10 foi 
retirada uma capa de sedimento com raízes e radículas. A matriz sedimentar desse 
primeiro nível era muito orgânica. A escavação da sondagem evidenciou um pacote 
sedimentar de 100 cm de profundidade, caracterizado por um sedimento, a partir do 
nível 10-20 cm, argiloso, vermelho, com matacões, blocos, seixos e grânulos de canga 
ferruginosa. Na parte mais profunda da sondagem a quantidade de matacões aumenta, 
impossibilitando a continuação da escavação da sondagem a partir da profundidade de 
100 cm. Durante a escavação dos níveis 20-30 e 30-40 foi encontrados líticos lascados 
e grande quantidade de carvão, que também ocorreu em todos os níveis escavados. 
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Foto 58: Entrada da cavidade N4E-034 e área 
externa sendo preparada para realização da 
sondagem arqueológica. 

Apesar da grande quantidade de carvões encontrados na sondagem e dos indícios da 
presença de cultura material (i.e., lítico lascado), ser suficiente para caracterizar a 
cavidade com sendo um sítio arqueológico, não é tão claro se esses líticos estão in situ. 
A sondagem está em uma área de colúvio que traz sedimento da cavidade N4E-005, a 
qual já foi amostrada e mostrou-se um sítio arqueológico. Devido à inclinação 
acentuada do terreno e a falta de uma área abrigada, a cavidade N4E-034 não é uma 
área com alto potencial para ocupação humana. Dessa forma parece mais plausível que 
esse material tenha sido erodido da cavidade acima. 

Este sítio possui relevância arqueológica, sendo sugerida uma caracterização mais 
detalhada, no momento oportuno, através de escavação por amostragem, e possível 
resgate contingente aos resultados obtidos pela intensificação dos trabalhos. 

CAVIDADE N4E-075 (E: 0593737 N: 9333180 ALT.: 400 ERRO: 12 M) 

Cavidade ampla, com teto alto e irregular, com boa luminosidade, possui uma pequena 
área afótica. A cavidade possui duas entradas, ambas estão voltadas para N (Figura 
3.12). A entrada principal mede 50,0m de largura por 5,2m de altura, dando acesso ao 
salão principal que mede 21,0m de largura por 2,0m de altura e 16,5m de 
profundidade. O piso é rochoso, com diversos blocos abatidos em toda a sua extensão e 
com áreas pontuais onde o sedimento argiloso vermelho é visível e de fácil acesso. Em 
um nicho específico da cavidade, onde realizamos as sondagens 6 e 7 (Figura 149), há 
uma área considerável - 12m de comprimento por 5 de largura – destituída de grandes 
matações. Durante o período das chuvas há gotejamento de água em diversos pontos no 
teto principalmente mais próximo a saída, isto faz com que as rochas da cavidade 
fiquem úmidas, mas o sedimento nem tanto. Em frente à cavidade, durante o período 
de chuvas corre uma pequena drenagem intermitente. A vegetação em frente à cavidade 
é de floresta tropical úmida 

Já na superfície da cavidade é visível material arqueológico (cerâmica), sugerindo um 
alto potencial arqueológico para a cavidade. Sete sondagens foram realizadas na parte 
interna da cavidade, nas áreas onde o sedimento está exposto, e tanto nas áreas 
iluminadas com nas áreas afóticas. 
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Figura 148: Croqui da Cavidade N4E-075 Indicando a Localização das Sete Sondagens Arqueológicas 

Realizadas (modificado de FCCM 2008). 

Na sondagem 1 o material cerâmico foi encontrado logo na superfície. Foram coletados 
também, 9 fragmentos de carvão e uma peça lítica (lasca) no nível de 0-10. No restante 
dos níveis não houve nenhuma ocorrência de material arqueológico. O pacote 
sedimentar composto predominantemente de cascalhos, nódulos ligeiramente 
arredondados e de plaquetas. O sedimento propriamente dito está abaixo dos 10 cm em 
decorrência do escoamento superficial de água que faz com que parte deste seja 
carreado e parte migre para a subsuperfície, possui textura argilosa, cor vermelho 
escuro (2.5YR 3/8), presença discreta de raízes e radículas. Esta sondagem teve 50 cm 
de profundidade chegando na rocha matriz. O sedimento e típico de latossolo ferrífero. 

As sondagens 2, 3 e 4 apresentaram um pacote sedimentar composto 
predominantemente de cascalhos como na sondagem 1, nódulos ligeiramente 
arredondados e de plaquetas. O sedimento propriamente dito está abaixo dos 10 cm em 
decorrência do escoamento superficial de água que faz com que parte deste seja 
carreado e parte migre para a subsuperfície, possui textura argilosa, cor vermelho 
escuro (2.5YR 3/8), presença discreta de raízes e radículas. A sondagem 4 terminou aos 
40cm de profundidade alcançando a rocha, enquanto as outras duas atingiram 50 cm. 
Nenhum material arqueológico foi evidenciado nas três sondagens. 

A sondagem 5 foi realizada em um local que aparentemente oferece certo “conforto” e 
abrigo da chuva, sendo um espaço relativamente amplo. A escavação dessa sondagem 
evidenciou haver um pacote sedimentar rarefeito, chegando apenas a 10 cm de 
profundidade, porém, ainda assim foi encontrado 1 fragmento cerâmico e uma peça 
lítica (lasca). O piso e composto predominantemente por cascalho, nódulos ligeiramente 
arredondados e sem raízes, com pouco sedimento de textura argilosa, cor vermelho 
escuro (2.5YR 3/8), bastante friável. 
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O piso da sondagem 6 apresenta bastante cascalho, a matriz sedimentar possui textura 
argilosa, cor vermelho escuro (2.5YR 3/8), solto, ligeiramente úmido, os nódulos são 
arredondados, apresenta poucas raízes e radículas. A escavação atingiu a rocha sã em 
40 cm de profundidade.  Nenhum material arqueológico foi evidenciado. 

Assim como na sondagem 6, a escavação da sondagem 7 evidenciou um sedimento 
cascalhento, logo abaixo o sedimento e argiloso, cor vermelho escuro (2.5YR 3/8), 
úmido, solto, com raízes e radículas até 30 cm. A sondagem teve 40 cm de 
profundidade e acabou na rocha.  Nenhum material arqueológico foi evidenciado. 

Devido à presença de material arqueológico, cerâmica e lítico na superfície e em 
profundidade e carvão em vários níveis de várias sondagens, esta cavidade tem um alto 
potencial arqueológico. 

Este sítio possui uma alta relevância arqueológica, sendo sugerido seu resgate no 
momento oportuno. 

CAVIDADE N4E-082 (E: 0593977 N: 9333300 ALT.: 420 ERRO: 19 M) 

Cavidade pequena com teto alto, piso muito úmido, foram encontradas 3 peças líticas 
lascadas em superfície. A cavidade apresenta duas entradas, uma está voltada pra E, 
medindo 8,0m de largura por 3,6m de altura, dando acesso ao salão que mede 2,7m de 
largura por 1,6m de altura e 8,5m de profundidade. Um pequena surgência no salão 
forma um pequeno lago na área centra (Figura 149). A segunda entrada esta voltada 
para NE e mede 4,0m de largura por 47 cm de altura, dando acesso ao segundo salão 
que mede 6,0m de largura por 60 cm de altura e 4,8m de profundidade. O piso da 
cavidade é plano, com blocos e matacões abatidos, e pouco sedimento argiloso visível. 

Duas sondagens no interior da cavidade foram realizadas (Figura 149). 

 
Figura 149: Croqui da Cavidade N4E-082 Indicando a Localização das duas Sondagens arquEológicas 

Realizadas (modificado de FCCM 2008). 
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A sondagem 1 evidenciou um sedimento bruno-avermelhado-escuro (5YR 2.5/2) típico 
de selagem superficial, úmido, compactado, poucos nódulos ligeiramente arredondados, 
concreções minerais, apresenta pouquíssimas raízes e radículas. No nível 10-20 o 
sedimento vermelho-amarelado (5YR 5/8) é argiloso, úmido, mais solto que no nível 0-
10, apresenta nódulos ligeiramente arredondados, sem raízes e radículas. Esta 
sondagem não ultrapassou a profundidade de 20 cm quando chegou no saprólito.  
Nenhum material arqueológico foi evidenciado. 

O sedimento vermelho-amarelado (5YR 5/8) da sondagem 2 é muito úmido, argiloso, 
com nódulos ligeiramente arredondados, matacões e blocos, sem raízes e radículas, 
coloração alaranjada provavelmente devido à grande quantidade de água encontrada no 
sedimento, faz com que haja maior incidência de Ferro reduzido (Fe2O3). A escavação da 
sondagem terminou na cota 30 cm quando atingiu o saprólito e alcançou o nível 
freático.  Nenhum material arqueológico foi evidenciado. 

A presença de peças líticas lascadas na superfície da cavidade, sendo uma delas um 
núcleo esgotado, justifica uma melhor caracterização do potencial arqueológico dessa 
cavidade. 

Este sítio possui relevância arqueológica, sendo sugerido seu resgate no momento 
oportuno. 

CAVIDADE N4E-083 (E: 0593975 N: 9333062 ALT.: 403 ERRO: 12 M) 

A cavidade N4E-083 apresenta duas entradas. A principal está voltada para SE e mede 
1,6m de altura por 8,3m de largura. A segunda, voltada NW, mede 3,2m de largura por 
50cm de altura. Ambas entradas dão acesso a um único salão que mede 12,2m de 
largura por 1,0m de altura e 13,0m de profundidade (Figura 150). O teto é irregular, 
com grandes ondulações. O piso é relativamente plano e recoberto por grandes blocos 
abatidos. No teto e nas paredes da cavidade nota-se exudação de sais minerais e, ainda 
no teto a pequenas rachaduras por onde infiltram água e algumas raízes.  

Nesta cavidade foi encontrado em superfície, na porção SW do salão, em um local onde 
o teto é muito baixo, aproximadamente 40cm de altura diversos fragmentos de 
cerâmica, sendo que em grande fragmento de um pote (Foto 59).  

Seis sondagens foram realizadas, cinco no interior da cavidade e uma no talude, 
próximo a entrada voltada para SW (Figura 150). 
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Figura 150: Croqui da Cavidade N4e-083 Indicando A Localização das Seis Sondagens Arqueológicas 

Realizadas (modificado de FCCM 2008). 

A escavação da sondagem 1 evidenciou um sedimento vermelho-escuro (2.5YR 3/6), 
seco, solto, argiloso, nódulos ligeiramente arredondados e concreções minerais, blocos e 
grânulos arestados. A sondagem encerrou no nível 50-60 devido à quantidade excessiva 
de matacões que impediram a continuação da escavação.  Nenhum material 
arqueológico foi evidenciado. 

O sedimento vermelho-escuro (2.5YR 3/6) da sondagem 2 é seco, solto, vermelho, 
argiloso, com presença de nódulos e concreções minerais, matacões, raízes e radículas. 
A partir do nível 70-80 cm a quantidade de cascalho aumenta em relação aos níveis 
anteriores, ainda neste nível foi encontrada uma peça lítica lascada. 

A sondagem 3 evidenciou um sedimento vermelho (2.5YR 4/6), seco, solto, argiloso, 
com presença de concreções minerais, blocos, grânulos arestados, presença de raízes e 
radículas. A partir do nível 10-20 o sedimento apresenta bastante cascalho. A 
sondagem terminou na cota 40 cm de profundidade quando atingiu a rocha sã.  
Nenhum material arqueológico foi evidenciado. 

A sondagem 4, que chegou a 1,0 m de profundidade, evidenciou um sedimento 
homogêneo, vermelho-escuro (2.5YR 3/6), úmido, argiloso, com presença de concreções 
minerais, nódulos ligeiramente arredondados e alguns arestados, matacões, presença 
de raízes e radículas Típico Latossolo ferrífero. Sem material arqueológico.  Nenhum 
material arqueológico foi evidenciado. 

O sedimento vermelho-escuro (2.5YR 3/6) da sondagem 5 é úmido, argiloso, vermelho, 
com presença de raízes e radículas, nódulos ligeiramente arredondados, concreções 
minerais, blocos e matacões. Típico Latossolo ferrífero. A sondagem terminou aos 40 cm 



 
 

 

 

______________________________________________________________________________________
505 

de profundidade, pois alcançou o saprólito.  Nenhum material arqueológico foi 
evidenciado. 

A escavação da sondagem 6 evidenciou um sedimento argiloso, vermelho (2.5YR 4/6), 
úmido, com presença de raízes e radículas, nódulos ligeiramente arredondados, 
concreções minerais. A partir do nível 20-30 aumenta a presença de raízes e radículas 
em relação aos níveis anteriores; aparece também, a partir desde nível, grandes 
matacões e blocos. A Sondagem finalizou aos 40 cm, pois chegou no afloramento 
rochoso.  Nenhum material arqueológico foi evidenciado. 

 
Foto 59: Fragmento de Pote Cerâmico Encontrado 
Na Superfície da Cavidade N4E-083. 

Devido à presença de material arqueológico em superfície (cerâmica) e em subsuperfície 
(lítico), esta cavidade tem um alto potencial arqueológico. 

Este sítio possui uma alta relevância arqueológica, sendo sugerido seu resgate no 
momento oportuno. 

CAVIDADE N4E-092 (E: 0593639 N: 9333142 ALT.: 436 ERRO: 13 M) 

A cavidade N4E-092 tem quatro entradas (Figura 151), a principal, voltada para SE, 
mede 7,5m de largura, 3,0m de altura, a qual da acesso a um salão principal que  
possui 13,0m de largura, 8,5m de profundidade, 2,5m de altura e uma pequena 
clarabóia no centro. A segunda entrada na direção S mede 5,5m de largura e dá aceso 
ao salão principal. A terceira e quarta entrada estão para SE, e medem 1,8m e 4,2m de 
largura, respectivamente, e também dão acesso ao salão principal da cavidade. Outros 
dois salões ocorrem na porção norte da cavidade. O primeiro com 4,0m de largura, 
8,0m de profundidade, e o segundo com 4,8m de largura, 6m de profundidade. 

A cavidade encontra-se muito próxima a estrada, com uma clarabóia por onde a 
cavidade recebe material orgânico como folhas e madeiras, sedimento (colúvio) e dejeto 
proveniente da atividade mineradora. Este sedimento além de coloração especifica 
bruno-escuro (7.5YR 3/4), possui textura siltosa fazendo com que ocorra o fenômeno de 
selagem superficial por toda a área onde há erosão de material. Esta selagem superficial 
é de certa forma, benéfico para a preservação do piso logo abaixo e de possíveis níveis 
arqueológicos. Boa parte do piso no salão principal é rochoso com grandes blocos 
abatidos, havendo sedimento no restante da cavidade, solo vermelho e argiloso.  
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A cavidade foi amostrada arqueologicamente através de cinco sondagens realizadas na 
área interna e uma na área externa (Figura 151). 

 
Figura 151: Croqui da Cavidade N4e-092 Indicando a Localização das Seis Sondagens Arqueológicas 

Realizadas (modificado de FCCM 2008). 

A sondagem 1 atingiu 60 cm de profundidade, foram encontradas duas peças líticas 
lascada, uma no nível 40-50 cm e outra no nível 50-60 cm. O sedimento argiloso bruno-
avermelhado-escuro (2.5YR 2.5/4) contém nódulos ligeiramente arredondados, com 
presença de raízes e radículas. 

A sondagem 2, realizada em uma área de platô, evidenciou no primeiro nível (0-10 cm) 
um sedimento argiloso bruno-escuro (7.5YR 3/4), solto, com muita matéria orgânica 
(raízes, gravetos e folhas secas) típico horizonte A. Logo abaixo do nível 0-10 cm o 
sedimento argiloso muda de tom para bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 2.5/3), úmido, 
solto, presença de raízes e radículas, blocos, nódulos ligeiramente arredondados e 
plaquetas. A escavação da sondagem não ultrapassou os 60 cm de profundidade. 
Nenhum material arqueológico foi evidenciado nas três sondagens. 

A sondagem 3, uma das mais profundas realizadas nesta cavidade, chegando aos 70 cm 
de profundidade, porém, sem apresentar vestígios arqueológicos, apresenta na 
superfície a mesma selagem superficial das demais com um sedimento vermelho-
escuro-acinzentado (10R 3/4), e logo abaixo o sedimento vermelho-escuro (2.5YR 3/6) 
apresenta úmido, ligeiramente compactado, textura argilosa, nódulos levemente 
arredondados, plaquetas, raízes e radículas, blocos e matacões. Nenhum material 
arqueológico foi evidenciado nas três sondagens. 

A sondagem 4 apresenta a superfície úmida, compactada devido a selagem superficial, e 
possui um pacote sedimentar de 50 cm de espessura. Logo na superfície da sondagem 
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foram encontradas pegadas de animais (algumas de mamíferos e algumas de aves). 
Após a camada compacta superficial de 10 cm, há uma camada de sedimento argiloso 
vermelho-escuro (2.5YR 3/6), com nódulos levemente arredondados, plaquetas, raízes e 
radículas incipientes não foi encontrado material arqueológico. Nenhum material 
arqueológico foi evidenciado nas três sondagens. 

A sondagem 5 foi realizada próxima a uma das entradas do abrigo, com boa 
luminosidade (Figura 150). Foi evidenciado nesta sondagem uma peça lítica lascada no 
nível 10-20 cm e carvão entre 60 e 70 cm de profundidade. A superfície compactada 
devido à selagem superficial apresenta um sedimento vermelho-escuro-acinzentado 
(10R 3/4), e o sedimento argiloso bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 3/3) logo abaixo se 
apresentou úmido, solto, com nódulos levemente arredondados, plaquetas, poucos 
blocos e matacões, raízes e radículas. 

Assim como ocorreu nas outras sondagens, a escavação da sondagem 6 evidenciou um 
primeira camada sedimentar superficial de aproximadamente 10 cm de espessura, de 
sedimento argiloso vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/4), úmido, compactado sem 
nódulos e plaquetas que “sela” os sedimentos subsuperficiais. Logo a abaixo dessa 
cama, nos níveis inferiores o sedimento argiloso bruno-avermelhado-escuro (2.5YR 
3/6), se apresenta úmido, solto, com nódulos levemente arredondados e plaquetas, 
raízes e radículas. Na cota 60 cm há infiltração de água o que impossibilitou a 
continuação da escavação. A escavação da sondagem 6 evidenciou material 
arqueológico, uma peça lítica lascada no nível 0-10 e duas no nível 10-20, ainda neste 
último nível foram coletados 12 fragmentos de carvão. 

Portando, apesar do pouco material arqueológico apresentado recomendo uma 
intervenção mais cuidadosa neste abrigo, em função do tamanho, acesso e 
disponibilidade hídrica, pois, exceto no período seco, há água muito próximo 

Devido à presença de cultura material (i.e., lítico lascado), e carvões em níveis 
subsuperficiais, essa cavidade possui um alto potencial arqueológico. 

Este sítio possui uma alta relevância arqueológica, sendo sugerido seu resgate no 
momento oportuno. 

CAVIDADE N4E-100 (E: 0593664 N: 9333140 ALT.: 416 ERRO: 11 M) 

Cavidade com três entradas (Figura 152), a principal e maior funciona como captação 
das águas da chuva, mede 1,5m de altura por 11,0m de largura, e da acesso a um salão 
que mede 2,7m de altura por 14,0m de largura e 15,5m de profundidade. As outras 
duas estão interligadas por pequenos condutos que possui blocos abatidos. A segunda 
entrada está voltada para NW e mede 3,7m de altura por 4,6m de largura, dando acesso 
a um segundo salão que mede 1,3m de altura por 12,0m de largura e 18,0m de 
profundidade. A terceira entrada está voltada para SE e mede 1,0m de altura por 1,6m 
de largura, dando acesso a um salão que mede 2,0m de altura por 5,0m de largura e 
15,5m de profundidade. O piso da cavidade é recoberto por blocos e matacões abatidos, 
sendo sua maior concentração nas entradas. O teto é irregular com algumas 
ondulações. 

Material arqueológico em superfície (cerâmica e lítico) foi observado durante os 
trabalhos de prospecção superficial (nos setores A e B, Figura 152). O salão cujo acesso 
se da pela terceira entrada, denominado aqui de “setor A” (Figura 152) aparentemente 
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possui as melhores condições para ocupação e preservação de material arqueológico; 
luminosidade, circulação de ar, pacote sedimentar, entre outros. Nesse setor foram 
realizadas 3 sondagens arqueológicas. Um quarta sondagem foi realizada na área 
abrigada na região sul da cavidade - setor D (Figura 152). 

 
Figura 152: Realizadas (modificado de FCCM 2008). 

As sondagens 1 e 3 apresentaram um sedimento argiloso vermelho-escuro (2.5YR 3/6), 
úmido, com nódulos ligeiramente arredondados, plaquetas, presença discreta de raízes 
e radículas. Na cota 50 cm de profundidade da sondagem 1 e cota 40 cm de 
profundidade da sondagem 3 a escavação atingiu a rocha sã. Na sondagem 1 foi 
evidenciado duas peças líticas lascadas no nível 0-10 cm. Já na sondagem 3 nenhum 
material arqueológico foi evidenciado. 
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A escavação da sondagem 2 evidenciou um pacote sedimentar similar ao da sondagem 
1, com sedimento argiloso vermelho-escuro (2.5YR 3/6), úmido, com presença discreta 
de nódulos ligeiramente arredondados, plaquetas, raízes e radículas. O sedimento nesta 
sondagem se apresentou mais solto do que na sondagem 1, neste local há indicações de 
deposição de sedimento (colúvio). Os primeiros 20 cm, não apresentaram nódulos e 
plaquetas, estes só apareceram a partir do nível 20-30. Neste nível a rocha sã foi 
encontrada.  Nenhum material arqueológico foi evidenciado. 

A sondagem 4 apresentou um pacote sedimentar muito raso, de apenas 20 cm de 
espessura, com sedimento areno-argiloso vermelho (2.5YR 4/8), úmido, com nódulos de 
forma arestada, pretos duros e ferruginosos, presença intensa de raízes e radículas. No 
nível 0-10 cm foram evidenciadas duas peças líticas lascadas. 

Devido à presença de cultura material (cerâmica e lítico) em superfície e em 
subsuperfície, essa cavidade constitui-se em um sítio arqueológico. 

Este sítio possui relevância arqueológica, sendo sugerida uma caracterização mais 
detalhada, no momento oportuno, através de escavação por amostragem, e possível 
resgate contingente aos resultados obtidos pela intensificação dos trabalhos no 
momento oportuno. 

CAVIDADE N4E-101 (E: 0593428 N: 9333068 ALT.: 463 ERRO: 11 M) 

Apesar do acesso estreito, a entrada principal voltada para mede somente 1,2m de 
altura por 7,5m de largura, a cavidade possui um amplo salão que mede 2,7m de altura 
por 9,5m de largura e 18,0m de profundidade. Um segunda entrada, voltada para NE 
medindo 2,2m de altura por 6,0m de largura, da acesso a um segundo salão que mede 
2,5m de altura por 4,0m de largura e 8,0m.  Ainda há um terceiro salão que mede 2,2m 
de altura por 7,0m de largura e 9,0m de profundidade. A cavidade apresenta vários 
condutos interligando os salões. O teto da cavidade é abobadado e irregular. O piso é 
rochoso e recoberto por blocos e matacões abatidos.  

No período chuvoso a cavidade é bastante úmida e no fundo há um acúmulo de 
sedimento siltoso, onde ocorre o fenômeno da selagem superficial em um pacote 
espesso (aproximadamente 20cm). Quando este sedimento seca há uma retração 
formando diversas trincas que servem para escoar a água. Este efeito faz com que a 
estrutura do sedimento fique semelhante à estrutura colunar de solo típico de caatinga. 
No teto, nas paredes e nos blocos abatidos há exudação de sais minerais que formam 
espeleotemas.  

Quatro sondagens arqueológicas foram realizadas na parte interna da cavidade. 

A escavação da sondagem 1 evidenciou um pacote sedimentar rarefeito, de 10 cm de 
espessura, com um sedimento argiloso vermelho-amarelado (5YR 4/6), úmido, com 
presença de nódulos ligeiramente arredondados, concreções minerais e alguns blocos, 
sem raízes e radículas. Nenhum material arqueológico foi evidenciado. 

O sedimento da sondagem 2 é argiloso, bruno-escuro (7.5YR 3/4) nos primeiros 10 cm  
e bruno-forte (7.5YR 4/6) no restante da sondagem, úmido, com raízes e radículas, 
nódulos ligeiramente arredondados e concreções minerais. No nível 20-30 aparecem 
matacões que impossibilitaram a continuação da escavação. Nenhum material 
arqueológico foi evidenciado.  
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A escavação da sondagem 3 evidenciou um sedimento areno-argiloso, vermelho-
avermelhado (5YR 4/6) nos primeiros 30 cm  e bruno-escuro (7.5YR 3/4) no restante da 
sondagem, com concreções minerais, nódulos ligeiramente arredondados, plaquetas, 
blocos, raízes e radículas; típico latossolo ferrífero. No nível 50-60 cm foi evidenciada 
uma peça lítica lascada. Na cota 60 cm a escavação atingiu a rocha sã. 

A escavação da sondagem 4 evidenciou um sedimento areno-argiloso bruno amarelado 
(5YR 4/4) nos primeiros 20 cm, e bruno-forte (7.5YR 4/6), no restante da sondagem, 
com concreções minerais, nódulos ligeiramente arredondados, blocos, matacões, 
presença de raízes e radículas; típico latossolo ferrífero. Na cota 40 cm a escavação 
atingiu a rocha sã. Nenhum material arqueológico foi evidenciado. 

Devido à presença de cultura material (cerâmica e lítico) em superfície e em 
subsuperfície, essa cavidade constitui-se em um sítio arqueológico. 

Este sítio possui relevância arqueológica, sendo sugerida uma caracterização mais 
detalhada, no momento oportuno, através de escavação por amostragem, e possível 
resgate contingente aos resultados obtidos pela intensificação dos trabalhos no 
momento oportuno. 

CAVIDADE N4E-005 

Um total de 75 peças líticas foi exumado da sondagem 1 (Tabela 192). Quartzo hialino é 
a matéria prima com maior freqüência (78,7%), seguida por citrino (12,0%). Essas duas 
matérias primas juntamente com ametista perfazem 92,0% de todas as peças 
analisadas, sendo que o restante é composto por quartzo leitoso, quartzito e “rocha 
verde”. 

Lascas e fragmentos de lascas totalizam 78,7% das peças exumadas. De especial 
interesse são algumas peças mais informativas como núcleo, machado e artefato em 
gume lascado. 
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Tabela 192: Classificação e Quantificação das Peças Líticas Exumadas da Sondagem Realizada na 
Cavidade N4E-005. 

Matéria prima Categoria Quantidade % da categoria % do total 

Quartzo hialino 

Detrito poliédrico 8 80,0 10,7 

Fragmento de lasca 19 86,4 25,3 

Lasca unipolar 29 80,6 38,7 

Núcleo unipolar 1 100,0 1,3 

Artefato de gume lascado 2 100,0 2,7 

Quartzo leitoso Lasca unipolar 2 5,6 2,7 

Citrino 

Detrito poliédrico 2 20,0 2,7 

Fragmento de lasca 3 13,6 4,0 

Lasca unipolar 4 11,1 5,3 

Ametista Lasca unipolar 1 2,8 1,3 

“Rocha verde” 

Quebra-cocos 1 100,0 1,3 

Pré-forma para lâmina polida(?) 1 100,0 1,3 

Lasca unipolar 1 2,8 1,3 

Quartzito Bloco partido 1 100,0 1,3 

Total  75  100,0 

Peça N4E-005.1 (Figura 153) 

Encontrada no nível 0-10cm da sondagem 1, é um bloco de matéria-prima não 
identificada, pertencente ao grupo das “rochas verdes”, de forma aproximadamente 
trapezoidal, com as arestas e cantos arredondados. Suas dimensões são 149 x 93 x 56 
mm. O peso é de 1.174 g. Toda a superfície encontra-se avermelhada, provavelmente 
pela ação do fogo. Uma das faces mais amplas, levemente convexa e a única coberta por 
córtex, contêm na sua região central uma discreta depressão picoteada de forma 
circular, com 15 mm de diâmetro e 01 mm de profundidade. A face oposta da peça é 
relativamente plana propiciando uma base estável, caso o bloco tenha funcionado 
estático. Também é possível que ele tenha sido movimentado numa das mãos durante o 
uso. As percussões foram pouco numerosas, pois a profundidade da depressão é 
pequena. 
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Figura 153: Quebra Coco Exumado da Sondagem 1 da Cavidade N4E-005. 

Peça N4E-005.2 (Figura 154) 

Localizada no nível de 0 a 10 cm, é um bloco de quartzito de forma trapezoidal, cujas 
dimensões são 82 x 66 x 54 mm. O peso é de 218 g. Cerca de 80% da superfície está 
coberta por córtex. A única face não cortical apresenta um ponto de impacto 
responsável pela quebra do bloco. 

 
Figura 154: Bloco Partido Exumado da Sondagem 1 da Cavidade N4E-005. 

Peça N4E-005.3 (Figura 155) 

Localizada no nível de 0 a 10 cm, é um bloco de matéria-prima não identificada, 
pertencente ao grupo das “rochas verdes”, de forma trapezoidal achatada, de modo a 
formar duas faces opostas, uma triédrica e outra tetraédrica. Suas dimensões são 104 x 
97 x 47 mm. O peso é de 456 g. Cerca de 30% da superfície está coberta por córtex. No 
perímetro das faces formam-se arestas com ângulos de 50° e 90°. Na face tetraédrica há 
um negativo de uma lasca refletida (12 x 37 mm) e mais dois negativos menores (12 x 
10 mm), todos na aresta de 50°. Na face triédrica há 5 negativos que medem entre 34 e 
05 mm, dois deles de lascas refletidas. No centro desta face há um negativo (25 x 18 
mm) onde se fazia a intersecção entre os três planos. Neste negativo remonta a peça nº 
33, localizada na mesma sondagem, porém no nível de 10 a 20 cm. Essa é uma lasca 
unipolar com ponto de impacto bem marcado, porém ela saiu de uma aresta cujo 
ângulo é de 130°, ou seja, este é o ângulo entre o talão e a face externa da lasca. Esta 
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retirada constitui uma exceção às regras do lascamento normal. O bloco é de uma 
rocha tenaz e embora possa ser toscamente lascada, os gumes formados tanto no bloco 
como nas lascas não podem ser aproveitados para operações de corte ou raspagem. Por 
isso tendemos a não classificar a peça como um núcleo. Por outro lado, esta rocha pode 
servir como matéria-prima para lâminas de machado polidas, podendo tratar-se de uma 
pré-forma ainda que “toscamente” trabalhada. Devemos observar que uma das 
extremidades longitudinais do bloco (Figura 155) é mais aguçada, propícia à confecção 
do gume polido, e a extremidade oposta, mais espessa, corresponderia ao talão da 
lâmina. 

 
Figura 155: Possível Pré-Forma de Machado Exumado da Sondagem 1 da cavidade N4E-005. 

Peça N4E-005.9 (Figura 156) 

Exumada do nível de 0 a 10 cm, a peça é um artefato de gume lascado sobre cristal de 
quartzo hialino, cujas dimensões são 27 x 11 x 11 mm. O peso é de 4 g. Cerca de 70% 
da superfície correspondem às faces de clivagem do cristal. Este conserva parte de 
todas as 6 faces, mostrando que sua largura não ultrapassava os 11 mm. Uma das 
extremidades longitudinais corresponde ao ápice do cristal, que não foi lascado. A 
extremidade oposta termina num gume lascado bifacialmente. Uma das faces, lascada 
primeiramente, é composta pela parte distal de um único negativo, de lasca refletida, 
formando um plano oblíquo ao eixo longitudinal da peça, num ângulo de 40°. A face 
oposta é formada por 4 negativos. O primeiro e maior deles (11 x 08 mm) é central. Em 
ambos os lados há pequenos negativos (07 x 02 mm e 06 x 04 mm). O gume que 
corresponde à UTF transformativa do instrumento se localiza no centro transversal do 
bloco, aproximadamente paralelo ao eixo transversal. Seu comprimento é de 11 mm. O 
delineamento é convexo e o ângulo do plano de bico mede 50°. O plano de corte é 
formado pela face de clivagem do cristal e mede 40°. 
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Figura 156: Artefato de Gume Lascado Exumado da Sondagem 1 da Cavidade N4E-005. 

Peça N4E-005.5 (Figura 157) 

A peça nº 05, localizada no nível de 20 a 30 cm, é um artefato de gume lascado sobre 
um fragmento de lasca de quartzo hialino, cujas dimensões são 21 x 15 x 03 mm. O 
peso é de 1 g. Um dos gumes, retilíneo, de 15 mm de comprimento, sofreu retoques 
unifaciais. São 9 negativos justapostos, de 12 a 02 mm de comprimento, que atingem 
toda a extensão do gume. Além deste podem ser observados micronegativos menores 
que 01 mm em toda a extensão do fio. Estes provavelmente foram produzidos pelo uso o 
objeto. O ângulo do plano de corte é de 50°, mas com os micronegativos, o ângulo do 
plano de bico aumenta para cerca de 60°. 

 
Figura 157: Artefato de Gume Lascado Exumado da Sondagem 1 da cavidade N4E-005. 

Peça N4E-005.36 (Figura 158) 

Localizada no nível de 10 a 20 cm, é um núcleo unipolar de quartzo hialino proveniente 
de cristal, cujas dimensões são 29 x 23 x 23 mm. Cerca de 15% da superfície é formada 
por faces de clivagem do cristal. A peça possui 3 planos de percussão. Dois deles, um 
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cortical e outro não, são perpendiculares entre si e as lascas debitadas a partir deles se 
desenvolvem sobre a mesma superfície de lascamento. O terceiro plano, não cortical, e o 
primeiro não cortical são englobantes. Daquele foi debitada a maior lasca cujo negativo 
está presente no núcleo: 19 x 16 mm. O núcleo encontra-se esgotado. 

 
Figura 158: Núcleo Unipolar Exumado da Sondagem 1 da Cavidade N4E-005. 

Lascas unipolares 

Dentre as 36 lascas unipolares. Exumadas na cavidade N4E-005, 4 (11,1%) sofreram 
fratura a partir do ponto de impacto, do tipo siret. Duas lascas (5,6%) são refletidas. 

Das 32 lascas inteiras, 7 (21,9%) não apresentam córtex na face externa. Quatorze 
lascas (43,7%) tem menos da metade da face externa coberta por córtex. Quatro lascas 
(12,5%) têm mais da metade desta face coberta por córtex e quatro têm córtex apenas 
no dorso. A face externa é totalmente cortical em 3 lascas (9,4%), duas delas são as 
primeiras lascas retiradas do ápice do cristal.  

Quando a lasca possui alguma superfície cortical podemos tentar determinar a forma 
de apresentação da matéria-prima, o que ocorreu em 20 lascas (62,5%) - todas são 
provenientes de cristais de quartzo. 

Vinte e nove lascas (90,6%) apresentam grandes negativos na face externa. Metade das 
lascas apresenta 2 ou 3 negativos (Tabela 193). 

Tabela 193: Quantidade de Negativos Presentes na Face Externa das Lascas Exumadas na Sondagem 
1 da Cavidade N4E-005. 

No de negativos Quantidade de Lascas 

1 5 

2 9 

3 7 

4 5 

5 1 

6 2 

Total 29 
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Dezesseis lascas (50%) tiveram a direção e o sentido do eixo tecnológico do último 
negativo de sua face externa identificados: quinze (46,9%) apresentam a mesma direção 
e o mesmo sentido do eixo tecnológico da lasca, uma lasca (3,1%) tem o eixo tecnológico 
em direção transversal ao eixo da lasca, no sentido da direita para a esquerda (com a 
face externa voltada para o observador e o talão para cima). 

Nove lascas (28,1%) sofreram preparação da cornija antes do lascamento. Em  todas 
elas a preparação foi feita com pequenos lascamentos no próprio talão ou no limite 
entre ele e a face externa, onde foram observados entre 1 e 5 pequenos negativos. 

O talão tipo liso é o mais comum, seguido dos tipos cortical, diedro, puntiforme, linear, 
e em asa (Tabela 194). 

Tabela 194: Quantificação dos Tipos de Talão Observados nas Exumadas na Sondagem 1 da Cavidade 
N4E-005. 

Tipo de talão Quantidade % 

Liso 9 28,1 

Cortical 6 18,7 

Diedro 5 15,6 

Puntiforme 4 12,5 

Linear 3 9,4 

Em asa 2 6,2 

Fragmentado 1 3,1 

Triangular 1 3,1 

Em U 1 3,1 

Total 32 100,0 

O comprimento dos talões varia entre 02 e 13 mm, e a largura varia entre 01 e 06 mm. 
Os ângulos entre talão e face interna medem de 90° a 130°: 11 lascas (34,4%) têm 
ângulo de 100°. 7 lascas (21,9%) possuem ângulo de 110°. 6 lascas (18,7%) têm ângulo 
de 90°. 1 lasca (3,1%) possui ângulo de 130°. 

Quanto à forma do perímetro vemos que 13 lascas (40,6%) têm mais de 4 lados, 9 
lascas (28,1%) são quadrangulares, 4 lascas (12,5%) são subcirculares, 4 lascas (12,5%) 
são laminares e 2 lascas (6,2%) são triangulares. 

Quanto ao perfil da face interna vemos que em 12 lascas (37,5%) o perfil é côncavo, em 
10 lascas (31,2%) o perfil é retilíneo, em seis lascas (18,8%) o perfil da face interna é 
convexo, e em quatro lascas (12,5%) o perfil é helicoidal. 

O comprimento das lascas inteiras varia entre 08 e 35 mm, mas 26 delas (81,3%) são 
menores que 20 mm. A largura varia entre 04 e 30 mm, e a espessura varia entre 02 e 
08 mm. 

Os fragmentos cerâmicos exumados não são diagnósticos. 
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CAVIDADE N4E-006 

Somente uma peça lítica, um núcleo unipolar, foi evidenciada nas prospecções 
realizadas na cavidade N4E-006 (Figura 159). A peça nº 01, localizada na sondagem 1, 
nível de 30 a 40 cm, é um núcleo unipolar de ametista proveniente de cristal, cujas 
dimensões são 23 x 22 x 33 mm. O peso é de 14 g. Cerca de 60% da superfície do bloco 
está coberta por córtex rugoso. Cerca de 10% da superfície correspondem a duas faces 
de clivagem. Uma delas é o único plano existente para percussão do núcleo, de onde 
foram debitadas lascas de até 20 mm. O núcleo encontra-se esgotado. 

 
Figura 159: Núcleo Unipolar Exumado da Sondagem 1 da Cavidade N4E-006. 

CAVIDADE N4E-008 

O trabalho de prospecção nesta cavidade gerou uma pequena amostra de peças líticas 
trabalhadas que caracterizam a cavidade como sendo um sítio arqueológico. 

Peça N4E-008.1 (Figura 160) 

Localizada na sondagem 5, nível de 20 a 30 cm, essa peça é um percutor para 
lascamento unipolar sobre seixo rolado de quartzito, cujas dimensões são 45 x 37 x 26 
mm. O peso é de 62 g. Ambas as extremidades longitudinais apresentam faixas de cerca 
de 40 x 20 mm, onde o córtex foi retirado e a superfície foi esmagada por sucessivas 
percussões (Figura 160). Nessas áreas chegaram se formaram facetas aplainadas devido 
ao desgaste provocado pelo uso do objeto, que foi muito intenso. Próximo à região 
central de ambas as faces menos convexas há regiões circulares de cerca de 15 mm de 
diâmetro onde concentram-se marcas de percussões. Estas regiões do seixo são 
geralmente usadas no lascamento bipolar, mas não parece ser este o caso devido ao 
baixo peso do percutor, utilizado apenas para lascamentos mais delicados. É mais 
provável que essas regiões tenham sido utilizadas no lascamento unipolar para o 
desbaste da cornija como preparação para as retiradas, que eram efetuadas com o uso 
das extremidades longitudinais. 
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Figura 160: Percutor Exumado da Sondagem 5 da Cavidade N4E-008. 

As escavações testes também evidenciaram 7 outras peças líticas. Na sondagem 2 foi 
encontrado um fragmento de lasca de quartzo hialino no nível de 0 a 10 cm. Na 
sondagem 5, além do percutor descrito acima, evidenciou-se mais seis lascas 
unipolares entre os níveis de 20 a 50 cm. Dessas, cinco (83,3%) são de quartzo hialino e 
uma é de citrino. 

Três lascas (50%) têm mais da metade da face externa coberta por córtex. Ela é 
totalmente cortical em 2 lascas (33,3%), sendo que uma delas é a primeira lasca 
retirada do ápice do cristal. Uma lasca (16,7%) não apresenta córtex na face externa. 

Quando a lasca possui alguma superfície cortical podemos tentar determinar a forma 
de apresentação da matéria-prima, o que ocorreu em quatros lascas (66,7%), todas são 
provenientes de cristais de quartzo. 

Quatro lascas (66,6%) têm grandes negativos na face externa (Tabela 195). 

Tabela 195: Quantidade de Negativos Presentes na Face Externa das Lascas Exumadas na Sondagem 
1 da Cavidade n4e-008. 

No de negativos Quantidade de Lascas 

1 2 

2 1 

7 1 

Total 4 

Duas lascas (33,3%) tiveram a direção e o sentido do eixo tecnológico do último negativo 
de sua face externa identificados: em ambas este eixo tem a mesma direção e o mesmo 
sentido do eixo tecnológico da lasca. 

Apenas uma lasca (16,7%) sofreu preparação da cornija antes do lascamento, que foi 
feita com pequenos lascamentos no limite entre o talão e a face externa, onde foram 
observados quatro pequenos negativos. 
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Os tipos de talões mais comuns (Tabela 196) seguem o mesmo padrão já observado na 
cavidade N4E-005, com os tipos observados sendo: liso, cortical, diedro e puntiforme. 

Tabela 196; Quantificação dos Tipos de Talão Observados nas Lascas da Cavidade N4E-008. 

Tipo de talão Quantidade % 

Liso 2 33,3 

Cortical 2 33,3 

Diedro 1 16,7 

Puntiforme 1 16,7 

Total 6 100,00 

O comprimento dos talões varia entre 06 e 09 mm, e a largura varia entre 02 e 05 mm. 
Os ângulos entre talão e face interna medem de 100° a 130°: 2 lascas (33,3%) têm 
ângulo de 100°. 2 lascas (33,3%) possuem ângulo de 110°. 1 lasca (16,7%) possui 
ângulo de 130°. 

Quanto à forma do perímetro vemos que quatro lascas (66,7%) têm mais de quatro 
lados, uma lasca é subcircular e uma lasca é laminar. 

Quanto ao perfil da face interna vemos que em quatro lascas o perfil é retilíneo e duas 
apresentam perfil helicoidal. 

O comprimento das lascas varia entre 13 e 22 mm. A largura varia entre 10 e 21 mm, e 
a espessura entre 05 e 08 mm. 

Os fragmentos cerâmicos exumados não são diagnósticos. 

CAVIDADE N4E-009 

A peça N4E-009.1, localizada na sondagem 1, nível de 10 a 20 cm, é um núcleo 
unipolar (Figura 4.8)  de quartzo enfumaçado em forma de cristal, cujas dimensões são 
88 x 51 x 41 mm. O peso é de 176 g. Cerca de 40% da superfície correspondem a faces 
de clivagem do cristal: duas do ápice e duas do corpo. O núcleo possui dois planos de 
percussão estabelecidos sobre faces de clivagem oblíquas entre si, que convergem num 
ângulo de 140°, já que uma delas faz parte do ápice e outra do corpo do cristal. De cada 
um destes planos foi debitada apenas uma lasca, ambas sobre a mesma superfície de 
lascamento. Esta porção do núcleo tem uma camada de quartzo hialino na superfície, 
que está em descontinuidade com o quartzo enfumaçado, o que provavelmente 
atrapalha o lascamento. Este pode ser o motivo pelo qual esta parte do núcleo foi pouco 
explorada. O centro do bloco e a extremidade oposta ao ápice, compostos de quartzo 
enfumaçado mais homogêneo, possuem dois planos de percussão: aquele lascado 
primeiramente é liso, isto é, não é coberto por uma face de clivagem. Dele foram 
debitadas lascas sobre duas superfícies de lascamento oblíquas entre si. Uma delas 
composta por um único negativo (33 x 33 mm), a outra por 5 negativos menores. Esta é 
contígua à superfície de lascamento do outro plano de percussão, lascado 
posteriormente e oblíquo ao primeiro, com o qual converge num ângulo de 140°. Este 
plano de percussão foi estabelecido sobre uma das faces de clivagem do corpo do cristal 
e há apenas um negativo de lasca debitada a partir dele (42 x 27 mm). O núcleo não se 
encontra esgotado para a retirada de lascas menores que 40 mm. 
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Figura 161: Núcleo Unipolar Exumado Da Sondagem 5 Da Cavidade N4E-009. 

CAVIDADE N4E-011 

O trabalho de prospecção na cavidade N4E-011 gerou duas peças líticas na sondagem 
1, detrito poliédrico de quartzo leitoso evidenciado no  nível de 0 a 10 cm; e um 
fragmento de lasca de quartzo hialino encontrado no nível de 10 a 20 cm. 

CAVIDADE N4E-015 

A peça N4E-015.1, localizada na sondagem 2, nível de 40 a 50 cm, é uma lasca 
unipolar de quartzo hialino na forma de cristal, cujas dimensões são 16 x 17 x 03 mm. 
Toda a face externa e o talão são formados por faces de clivagem, mostrando que esta 
foi a primeira lasca retirada do ápice do cristal. O comprimento do talão mede 05 mm e 
a largura 02 mm. O ângulo deste com a face interna é de 110°. O perímetro da lasca 
tem mais de 4 lados e o perfil da face interna é helicoidal. 

CAVIDADE N4E-019 

A prospecção arqueológico da cavidade N4E-019 produziu resultado positivo para 
presença de material arqueológico em cinco sondagens, entre os níveis de 0 a 50 cm. No 
total foram 16 detritos poliédricos e 17 fragmentos de lasca, compostos de quartzo 
hialino, leitoso, enfumaçado e citrino. Ocorre também 10 lascas e um núcleo. 

Peça N4E-019.1 (Figura 162) 

Localizada na sondagem 2, nível de 0 a 10 cm, é um núcleo unipolar de quartzo leitoso 
na forma de cristal, cujas dimensões são 26 x 16 x 12 mm. O peso é de 12 g. Cerca de 
60% da superfície é composta por parte das seis faces de clivagem do cristal, mostrando 
que sua largura não ultrapassava os 16 mm. Uma das extremidades distais consiste 
numa superfície rugosa que caracteriza a face externa intemperizada do cristal. A 
extremidade oposta foi lascada bifacialmente, ou seja, é formada por dois planos de 
percussão englobantes, que formam superfícies de lascamento oblíquas ao eixo 
longitudinal do bloco, em ângulos de 40° e 50°. Uma destas superfícies (50°) é formada 
por um único negativo (06 x 07 mm). A outra por 4 negativos, o maior deles medindo 17 
x 11 mm. O núcleo encontra-se esgotado para a retirada de lascas maiores que 20 mm. 
Devemos, porém, fazer uma ressalva: o modo de lascamento deste núcleo se parece 
muito com a forma de confecção de instrumentos de gume lascado sobre pequenos 
cristais encontrados em outros sítios da região. Mas como neste caso parece não se 
formar uma UTF transformativa eficiente, optamos por classificar o bloco como núcleo. 
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Figura 162: Núcleo Unipolar Exumado da Sondagem 2 da Cavidade N4E-019. 

As 10 lascas unipolares são provenientes das sondagens 2, 3, 6, 7 e 8. Oito dentre as 
dez lascas (80%) são de quartzo hialino, uma é de quartzo leitoso e uma é de citrino. 

Em duas lascas há gumes com micronegativos (Figura 163 - 5 em uma das lascas e 11 
na outra) unifaciais menores que 01 mm. Os negativos estão justapostos e bem 
marcados de modo que muito provavelmente foram produzidos pelo uso das lascas. A 
posição unifacial dos negativos indica que o gume foi pressionado em direção 
perpendicular ao fio, num único sentido, ou seja, foram usados para raspar. No 
entanto, somente a observação microscópica pode corroborar o uso destes objetos com 
raspador. A linha tracejada na Figura 163 indica os gumes com micronegativos. 

 
Figura 163: Lascas com Microvesitígios Exumadas da Cavidade N4E-019. 

Quatro lascas (40%) não apresentam córtex na face externa. Quatro lascas têm menos 
da metade desta face coberta por córtex, uma lasca (10%) tem mais da metade desta 
face coberta por córtex, e uma lasca tem córtex apenas no dorso lateral. 

Quando a lasca possui alguma superfície cortical podemos tentar determinar a forma 
de apresentação da matéria-prima, o que ocorreu em 5 lascas (50%): todas são 
provenientes de cristais de quartzo. 
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Todas as lascas apresentam grandes negativos na face externa. A maioria das lascas 
apresenta até 3 negativos (Tabela 197). 

Tabela 197: Quantidade de Negativos Presentes na Face Externa das Lascas Exumadas na Sondagem 
1 da Cavidade N4E-019. 

No de negativos Quantidade de Lascas 

1 1 

2 3 

3 3 

4 1 

5 2 

Total 4 

Sete lascas (70%) tiveram a direção e o sentido do eixo tecnológico do último negativo de 
sua face externa identificados: em 6 delas (60%) este eixo tem a mesma direção e o 
mesmo sentido do eixo tecnológico da lasca. Em uma lasca o eixo tem direção 
transversal à direção do eixo da lasca, no sentido da direita para a esquerda (com o 
talão voltado para cima e a face externa para o observador). 

Duas lascas (20%) sofreram preparação da cornija antes do lascamento, que foi feita 
com pequenos lascamentos no limite entre o talão e a face externa, onde foram 
observados até 3 pequenos negativos. 

As quantidades de cada tipo de talão observado nas lascas seguem o padrão já 
observado nas cavidades N4E-005 e N4E-008, com exceção a presença do talão em 
vírgula e ausência do talão cortical (Tabela 198). 

Tabela 198: Quantificação dos Tipos de Talão Observados nas Lascas da Cavidade N4E-019. 

Tipo de talão Quantidade % 

Liso 6 60,0 

Diedro 2 20,0 

Em vírgula 1 10,0 

Puntiforme 1 10,0 

Total 10 100,00 

O comprimento dos talões varia entre 02 e 10 mm, e a largura varia entre 01 e 04 mm. 
Os ângulos entre talão e face interna medem de 90° a 120°: 3 lascas (30%) têm ângulo 
de 100°. Três lascas têm ângulo de 90°. 2 lascas (20%) possuem ângulo de 110°. 1 lasca 
(10%) possui ângulo de 120°. 

Quanto à forma do perímetro vemos que sete lascas (70%) têm mais de quatro lados, 
duas lascas são subcirculares e uma lasca é quadrangular. 

Quanto ao perfil da face interna vemos que em quatro lascas o perfil é retilíneo, em 
mais quatro ele é côncavo e duas lascas apresentam perfil convexo. 
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O comprimento das lascas varia entre 06 e 20 mm. A largura varia entre 07 e 17 mm, e 
a espessura entre 01 e 07 mm. 

CAVIDADE N4E-023 

Todas as peças líticas encontradas nessa cavidade são provenientes de uma única 
sondagem: são 8 detritos poliédricos de quartzo hialino, leitoso e enfumaçado; 4 
fragmentos de lasca de quartzo hialino e leitoso; 2 lascas unipolares de quartzo hialino 
e 1 de ametista; e 1 artefato de gume lascado sobre cristal de quartzo hialino. 

Peça N4E-023.1 (Figura 164) 

Encontrado no nível de 50 a 60 cm, esta peça é um artefato de gume lascado sobre 
cristal de quartzo hialino, cujas dimensões são 24 x 10 x 09 mm. O peso é de 2 g. Cerca 
de 60% da superfície está coberta por partes das seis faces de clivagem do cristal, 
mostrando que sua largura não ultrapassava os 10 mm. Ambas as extremidades 
longitudinais foram lascadas bifacialmente. Numa delas, ambas as faces são formadas 
por três negativos de até 10 mm. A UTF transformativa é um gume de delineamento 
convexo, de 05 mm de comprimento, ângulo de 80°, que ocupa o centro transversal do 
bloco. Na extremidade oposta, uma das faces, lascada primeiramente, é formada pela 
parte distal de um único negativo, de uma lasca refletida, que forma um plano oblíquo 
ao eixo longitudinal do bloco num ângulo de 40°. A face oposta é formada por dois 
negativos (10 mm) que formam o plano de bico da UTF transformativa, que consiste 
num gume de delineamento retilíneo de 04 mm de comprimento e ângulo de 70°, 
ocupando o centro transversal do bloco. Este gume provavelmente se estendia por toda 
a largura da peça, mas uma quebra, provavelmente acidental, formou uma superfície 
lisa, sem ondas de percussão, perpendicular aos negativos, que retirou a metade da 
UTF transformativa do artefato 

 
Figura 164: Artefato de Gume Lascado Exumadas da Cavidade N4E-023. 

Lascas unipolares 

Três lascas unipolares foram encontradas durante a prospecção arqueológica da 
cavidade N4E-023. Uma das lascas é de quartzo hialino e sofreu uma fratura a partir do 
ponto de impacto, do tipo siret. Seu comprimento é de 24 mm. 
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Outra lasca, também de quartzo hialino apresenta dimensões de 23 x 19 x 04 mm. Esta 
lasca tem menos da metade da face externa coberta por córtex. Esta face contém 5 
negativos maiores e mais 2 pequenos próximos ao talão. O último negativo maior tem a 
mesma direção e o mesmo sentido da lasca. O talão, cortical, foi preparado com o 
desbaste da cornija. Seu comprimento é de 08 mm, a largura de 01 mm e o ângulo com 
a face interna é de 90°. O perímetro é subcircular e o perfil da face interna é côncavo. 

A terceira lasca é de ametista proveniente de cristal e suas dimensões são 25 x 24 x 05 
mm. Tem córtex em menos da metade da face externa, incluindo o dorso lateral, e no 
talão (08 x 03 mm). Há 3 negativos na face externa de mesma direção e sentido da 
lasca. O ângulo do talão com a face interna mede 100°. O perímetro tem mais de quatro 
lados e o perfil da face interna é côncavo. 

CAVIDADE N4E-034 

Todas a peças líticas são provenientes da sondagem 1, entre os níveis de 20 a 40 cm: 
são dois fragmentos de lasca de citrino e um de quartzo hialino. Há também duas 
lascas unipolares. 

Lascas unipolares 

A peça N4E-034.2 é uma lasca unipolar de citrino proveniente de cristal, cujas 
dimensões são 26 x 18 x 11 mm. Possui córtex em menos da metade da face externa e 
no talão (09 x 04 mm). Naquela face há três negativos maiores e mais dois negativos de 
preparação próximos ao talão. O último negativo maior tem mesma direção e sentido 
que a lasca. O ângulo entre o talão cortical e a face interna mede 110°. O perímetro tem 
mais de quatro lados e o perfil da face interna é retilíneo. 

A peça N4E-034.3 é uma lasca unipolar de quartzo hialino, cujas dimensões são 17 x 
15 x 08 mm. Possui córtex em menos da metade da face externa, onde há cinco 
negativos maiores e mais dois negativos de preparação próximos ao talão, que é liso. O 
último negativo maior tem mesma direção e sentido que a lasca. O ângulo entre o talão 
e a face interna mede 120°. O perímetro tem mais de quatro lados e o perfil da face 
interna é retilíneo. 

CAVIDADE N4E-075 

A prospecção arqueológica na cavidade N4E-075 evidenciou peças líticas e cerâmicas. 

A sondagem 1 apresentou  quatro fragmentos cerâmicos no nível de 0 a 10 cm,  mais 
um fragmento de lasca de quartzo leitoso e uma lasca de quartzo hialino no nível de 0 a 
10 cm. Nos níveis de 40 a 60 cm ocorreram três lascas unipolares de quartzo hialino. 

A sondagem 5 apresentou uma lasca unipolar de quartzo leitoso e um artefato de gume 
lascado no nível de 0 a 10 cm. 

Peça N4E-075.1 (Figura 165) 

Localizada na sondagem 5, nível de 0 a 10 cm, é um artefato de gume lascado sobre 
cristal de quartzo hialino, cujas dimensões são 22 x 22 x 15 cm. O peso é de 6 g. Cerca 
de 50% da superfície correspondem a partes das seis faces de clivagem do cristal, 
mostrando que sua largura não ultrapassava os 22 mm. Uma das extremidades distais 
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tem superfície rugosa característica da raiz do cristal. A extremidade oposta termina 
num gume lascado bifacialmente. A face lascada primeiramente é formada por uma 
seqüência de três negativos paralelos (cerca de 12 mm) e, sobre o do centro, mais dois 
negativos menores (06 mm). Nas adjacências do gume há uma segunda série de 
lascamentos, dois deles de lascas refletidas (04 mm), deixando um degrau paralelo ao 
gume. Sobre estes foram produzidos mais 4 negativos mais curtos (até 04 mm). A face 
oposta contém uma série de 4 negativos de 02 a 08 mm. A UTF transformativa consiste 
num gume de delineamento convexo de 19 mm de comprimento, localizado próximo à 
extremidade transversal do bloco. O ângulo do plano de corte mede 50° e do plano de 
bico 60°. 

  
Figura 165: Artefato de Gume Lascado Exumadas da Cavidade N4E-075. 

Lascas unipolares 

Dentre as cinco lascas inteiras, duas (40%) não apresentam córtex na face externa, 
duas lascas têm menos da metade da face externa coberta por córtex, e uma lasca 
(20%) têm córtex apenas no dorso. 

Quando a lasca possui alguma superfície cortical podemos tentar determinar a forma 
de apresentação da matéria-prima, o que ocorreu em três lascas (60%): todas são 
provenientes de cristais de quartzo. 

Todas as lascas apresentam grandes negativos na face externa (Tabela 199). 

Tabela 199: Quantidade de Negativos Presentes na face Externa das Lascas Exumadas na Sondagem 1 
da Cavidade N4E-075. 

No de negativos Quantidade de Lascas 

1 1 

2 1 

5 2 

6 1 

Total 4 

Uma lasca teve a direção e o sentido do eixo tecnológico do último negativo de sua face 
externa identificados: ele apresenta a mesma direção e o mesmo sentido do eixo 
tecnológico da lasca. 
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Uma apresenta preparação da cornija antes do lascamento, feita com pequenos 
lascamentos no limite entre o talão e a face externa, onde foram observados dois 
pequenos negativos. 

As quantidades de cada tipo de talão observado nas lascas analisadas estão tabuladas 
a seguir. No sítio N4E-075 o talão puntiforme é predominante, ao contrário do que foi 
descrito para as outras cavidades acima. 

Tabela 200: Quantificação dos Tipos de Talão Observados nas Lascas da Cavidade N4E-075. 

Tipo de talão Quantidade % 

Liso 1 20,0 

Cortical 1 20,0 

Puntiforme 3 60,0 

Total 5 100,00 

O comprimento dos talões varia entre 05 e 06 mm, e a largura varia entre 01 e 04 mm. 
Os ângulos entre talão e face interna medem de 90° e 110°. 

Quanto à forma do perímetro vemos que duas lascas têm mais de 4 lados, duas são 
quadrangulares e uma é laminar. 

Quanto ao perfil da face interna vemos que em três lascas o perfil é côncavo e em duas 
lascas ele é retilíneo. 

O comprimento das lascas inteiras varia entre 10 e 31 mm. A largura varia entre 10 e 
17 mm, e a espessura varia entre 03 e 07 mm. 

Cerâmica 

Duas pequenas amostras de fragmentos de cerâmica foram coletadas na superfície da 
cavidade N4E-075. 

O primeiro conjunto contém três fragmentos de parede de cerca de 10 mm de espessura 
e mais cinco fragmentos, também de parede, de cerca de 05 mm de espessura (Figura 
166). Todos são paredes simples. 

 
Figura 166: Fragmentos de Cerâmica Coletados no Piso da Cavidade N4E-075. 
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O segundo conjunto coletado em superfície contém três fragmentos de parede de cerca 
de 13 mm de espessura, dois fragmentos de parede de cerca de 07 mm de espessura, 
quatro fragmentos de parede de cerca de 05 mm de espessura, e quatro fragmentos de 
parede de cerca de 03 mm de espessura (Figura 167). Todos são paredes simples. 

 
Figura 167: Fragmentos de Cerâmica Coletados no Piso da Cavidade N4E-075. 

Um terceiro conjunto de fragmentos cerâmicos foi exumado da sondagem 1, composto 
por três fragmentos de parede, e um fragmento de borda com cerca de 05 mm de 
espessura. 

     
Figura 168: Fragmentos de Cerâmica Evidenciados na Sondagem 1 Realizada na Cavidade N4E-075. 

Cavidade N4E-082 

A sondagem 1 realizada na cavidade N4E-082 evidenciou um fragmento de lasca e um 
detrito poliédrico de citrino. No nível de 0 a 10 cm houve uma lasca bipolar e no nível de 
10 a 20 cm apareceu 1 bloco de “rocha verde”. 

Lasca bipolar 

Trata-se de uma lasca de quartzo hialino cujo eixo longitudinal é paralelo ao eixo de 
debitagem. A lasca mede 22 x 08 x 06 mm. Sua face externa é totalmente cortical e 
corresponde a quatro faces de clivagem do cristal, duas delas paralelas, mostrando que 
a espessura do bloco não ultrapassava os 08 mm. 
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Bloco partido 

Um bloco de matéria-prima indeterminada, pertencente ao grupo das “rochas verdes”, 
de forma trapezoidal, cujas dimensões são 61 x 36 x 36 mm. O peso é de 123 g. Três 
faces apresentam restantes de córtex, as demais são resultantes da quebra do bloco. 

 
Figura 169: Bloco Partido de “Rocha verde” Evidenciado na Sondagem 1 Realizada na Cavidade N4E-

082. 

CAVIDADE N4E-083 

O material lítico se limita a um detrito poliédrico de quartzo leitoso proveniente da 
sondagem 2, nível de 70 a 80 cm. 

As sondagens 1, 2, 3, 4 e 5 apresentaram, cada uma, um fragmento de cerâmica – 
parede - no nível 0-10cm (Figura 170). A espessura dos fragmentos varia entre 05 e 10 
mm. A sondagem 7 apresentou no nível superficial 1 grande fragmento que contém 
partes da borda, onde a espessura mede 04 mm, do bojo e da base do pote, onde a 
espessura é de 08 mm (Figura 171). 

 
Figura 170: Fragmentos de Cerâmica Evidenciados nas Sondagens 1 a 5 Realizada na Cavidade N4E-

083. 
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Figura 171: Fragmentos de Cerâmica Evidenciados na Sondagem 7 Realizada na Cavidade N4E-083. 

Cavidade N4E-092 

A escavação da sondagem 1 evidenciou uma lasca unipolar e um fragmento de lasca, 
ambos de quartzo hialino, um cristal de ametista bruto e um detrito poliédrico de 
quartzo hialino; todos no nível 0-10cm. 

A escavação da sondagem 5 evidenciou um artefato de gume lascado de quartzo hialino 
no nível 20 a 30 cm. 

A escavação da sondagem 6 evidenciou um fragmento de lasca de quartzo leitoso no 
nível de 0 a 10 cm; e dois fragmentos de lasca, um de quartzo leitoso e outro de quartzo 
hialino no nível 10 a 20 cm. 

Peça N4E-092.1 (Figura 172) 

Peça exumada na sondagem 5, nível de 20 a 30 cm, é um artefato de gume lascado 
sobre cristal de quartzo hialino, cujas dimensões são 23 x 16 x 12 mm. O peso é de 6 g. 
Cerca de 50% da superfície do bloco correspondem a partes das seis faces de clivagem 
do cristal, mostrando que sua largura não ultrapassava os 16 mm. Cerca de 15%, 
numa das extremidades longitudinais, consistem numa superfície rugosa da região da 
raiz do cristal. A extremidade oposta termina num gume lascado bifacialmente. Uma 
das faces, lascada primeiramente, é formada por dois negativos (12 mm) paralelos que 
criam um plano oblíquo ao eixo longitudinal do bloco, num ângulo de 30°. Sobre eles 
foram feitas mais duas retiradas (04 mm), não sabemos se antes ou depois do 
lascamento da face oposta. Uma metade desta consiste num negativo maior (12 mm) 
que forma um segmento do gume que consiste na UTF transformativa do artefato, cujo 
ângulo do plano de bico mede 70°. A outra metade desta face é formada por uma série 
de negativos menores após a retirada de uma lasca refletida, que se interrompeu na 
metade da superfície de lascamento, deixando um degrau paralelo ao gume, a 04 mm 
de distância dele. Nesta metade do gume o ângulo do plano de bico é de 80°. No centro 
do gume forma-se uma ponta pouco saliente. 
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Figura 172: Artefato de Gume Lascado Exumadas da Cavidade N4E-092. 

Lasca unipolar 

A peça N4E-092.2, encontrada no nível 0-10cm da sondagem 1, é uma lasca unipolar 
de quartzo hialino, cujas dimensões são 17 x 23 x 06 mm. A lasca possui córtex no 
dorso lateral e em cerca de 10% da face externa. Esta contém cinco negativos de 
lascamentos anteriores, mais um pequeno negativo próximo ao talão. A direção e o 
sentido do último negativo são os mesmos da lasca. O talão é facetado e suas 
dimensões são 19 x 05 mm. O ângulo com a face interna é de 100°. O perímetro é 
quadrangular e o perfil da face interna é retilíneo. 

CAVIDADE N4E-100 

Somente duas peças líticas (lascas unipolares de quartzo hialino) foram evidenciadas na 
cavidade N4E-100, ambas no nível de 0-10cm da sondagem 1. 

Lascas unipolares 

Uma lasca, cujas dimensões são 13 x 14 x 02 mm, tem apenas cerca de 10% da face 
externa cobertos por córtex. Esta face contém dois negativos com mesma direção e 
sentido da lasca. O talão é puntiforme. O perímetro é triangular e o perfil da face 
interna é helicoidal. 

A outra lasca, cujas dimensões são 10 x 16 x 05 mm, tem mais da metade da face 
externa coberta por córtex, que corresponde a quatro faces de clivagem do cristal, duas 
delas paralelas, mostrando que a espessura do bloco lascado não passava de 08 mm. A 
lasca possui dois negativos na face externa de mesma direção e sentido que a lasca. O 
talão é liso e mede 08 x 03 mm. O ângulo com a face interna é de 120°. O perímetro tem 
mais de 4 lados e o perfil da face interna é levemente côncavo. 

CAVIDADE N4E-101 

A única peça evidenciada na cavidade N4E-1001 provem da sondagem 3 e corresponde 
a um detrito poliédrico de quartzo leitoso no nível de 50 a 60 cm. 

onsiderações e recomendações finais 
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Dentre as 94 cavidades do platô N4E da Serra Norte apresentados aqui, dezesseis 
cavidades geraram dados positivos quanto à presença de material arqueológico. 
Prospecções arqueológicas em quarenta e sete cavidades gerou resultados negativos 
para presença de material arqueológico. Seis cavidades não foram prospectadas devido 
a questões de segurança. Seis outras apresentaram o piso alagado em um contexto de 
baixíssimo potencial arqueológico. Dezessete cavidades não apresentam sedimento em 
seu interior. 

Dentre as 16 cavidades com material arqueológico, um é uma ocorrência discreta de 
uma peça cerâmica, outras seis cavidades apresentam material cerâmico e lítico, 
enquanto as dez restantes apresentam material lítico lascado somente. 

Considerando os dados apresentados acima, datações radiocarbônicas, espessura do 
pacote arqueológico, densidade do material arqueológico, diversidade do material 
arqueológico, entre outras, recomendam-se os seguintes procedimentos técnicos a 
serem implementados no momento oportuno. 

 Realização de resgate arqueológico nas cavidades N4E-005, N4E-008, N4E-009, 
N4E-023, N4E-075, N4E-082, N4E-083 e N4E-092; 

 Escavação de superfície ampla da cavidade N4E-005; 

 Melhor caracterização por amostragem das cavidades N4E-011, N4E-015, N4E-019, 
N4E-034, N4E-100 e N4E- 100. 

 Topografia detalhada com utilização de estação total de todos os sítios 
arqueológicos independente de seu grau de relevância e intervenção. 

Por último cabe ressaltar que durante o período dos trabalhos da prospecção 
arqueológica houve um grande desabamento na cavidade N4E-001, assim como já 
havia ocorrido um desabamento na cavidade N4E-035, devido às explosões nas áreas 
adjacentes ao platô N4E. Portanto o resgate dos sítios arqueológico é eminente, 
sobretudo pela importância arqueológica já demonstrada na cavidade N4E-005 (i.e., 
datações do começo do Holoceno, boa preservação do pacote arqueológico, cultural 
material e restos vegetais). 
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10.7.2.4 N5 Sul 

A Scientia Consutoria (2004/2005) realizou um trabalho de avaliação e resgate 
arqueológico nas cavidades N5S-001 a N5S-016. Posteriormente, o Grupo de 
Espeleologia de Marabá (2006; 2009) identificou mais três ocorrências arqueológicas 
nas cavidades N5S-053, N5S-063 e N5S-067. Totalizando sete cavidades com material 
arqueológico, em N5S. 

O objetivo principal foi caracterizar o potencial arqueológico das cavernas, grutas e 
abrigos através da prospecção visual das superfícies expostas do terreno e a execução 
de sondagens para a verificação sub-superficial do solo. 

Para a avaliação das cavidades rochosas foram feitas descrições dos aspectos 
considerados de maior relevância em termos dos condicionantes geológicos, 
geomorfológicos, pedológicos e espaço-relacionais, que permitissem a caracterização do 
potencial arqueológico das cavernas e seu entorno imediato, bem como, do 
entendimento das relações contextuais entre as ocorrências arqueológicas e os 
principais processos de formação natural das cavernas e substratos sedimentares. 
Outros aspectos dizem respeito aos tipos de atividades e intervenções prospectivas 
realizadas, tipos de vestígios encontrados e o prognóstico das medidas cabíveis para a 
seqüência dos trabalhos. 

Do ponto de vista prospectivo, as diferentes técnicas de investigação científica utilizadas 
permitiram definir a presença de materiais culturais, em variados compartimentos 
superficiais e sub-superficiais de algumas das cavidades pesquisadas.  

Em quatro cavidades (N5S-006, N5S-011, N5S-012 e N5S-013) ocorreram vestígios com 
potencial informativo significativo para o estudo arqueológico da ocupação humana 
pretérita na área. Destaca-se a ocorrência de materiais líticos, produto de transporte e 
transformação de matéria prima que, em geral, é exógena aos abrigos (formados 
essencialmente por minério de ferro e canga). Estes ocorreram tanto superficialmente 
quanto a uma profundidade de até 40 cm, com baixa densidade e sempre dispostos nas 
áreas abrigadas. Em geral, estavam em locais relativamente elevados, nas paredes 
laterais ou nichos próximos às entradas, com boa a média iluminação natural. 

Nas quatro cavidades onde se identificaram vestígios líticos, houve a detecção de 
ocorrências discretas de carvões milimétricos a centimétricos nos mesmos “níveis 
arqueológicos”. Entretanto, nas cavidades N5S-011 e N5S-012, os carvões também 
foram registrados em níveis distintos dos líticos, em profundidades máximas de até 
50cm. 

Em outras cinco cavidades (N5S-002, N5S-004, N5S-005, N5S-009 e N5S-014) 
ocorreram carvões dispersos superficialmente ou em profundidade, porém, estes não 
foram considerados arqueológicos devido a não correspondência com vestígios 
inquestionáveis de ocupação ou atividade humana. Entretanto, a presença de carvões 
até 70 cm de profundidade nas cavidades N5S-005 e N5S-014, e a proximidade destas 
com as cavidades N5S-006 e N5S-013 (com materiais líticos) sugere perspectivas 
contextuais mais significativas. Nesses casos, existe algum potencial informativo do 
ponto de vista do entendimento e datação de processos sedimentares das cavernas, bem 
como, do possível registro de eventos climáticos ou atividades antrópicas associadas a 
antigos incêndios. Assim, a melhor caracterização e coleta sistemática dos carvões 
profundos nas cavidades N5S-005 e N5S-014, poderia representar uma opção do 
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estudo do contexto das cavidades naturais da N5S, gerando aspectos sinergéticos entre 
as pesquisas de espeleologia, paleoclimas e paleoecologia e, arqueologia. 

Considerando os dados apresentados acima, espessura do pacote arqueológico, 
densidade do material arqueológico, diversidade do material arqueológico, 
características ambientais entre outras, recomendam-se os seguintes procedimentos 
técnicos a serem implementados: 

 Realização de resgate arqueológico nas cavidades N5S-006, N5S-011, N5S-012 e 
N5S-013; 

 Melhor caracterização e coleta sistemática de carvões profundos nas cavidades 
N5S-05 e N5S-014; 

 Mapeamento topográfico dos possíveis corredores de circulação entre as cavidades 
com registro arqueológico; 

 Sondagens nos solos dos vãos de pequena profundidade que, embora não se 
constituam cavidades de interesse espeleológico, podem ter servido de abrigo 
temporário para grupos de poucos indivíduos em circulação pela área. 
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